
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i ps zczelarskiej 

Oznaczenie 
kwalifikacji: R.17

Numer zadania: 01

Kod arkusza: R.17-01-17.06

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1:  Plan uprawy ro ślin miododajnych
R.1.1 zapisany wziątek z rdestu wężownika: 210 kg
R.1.2 zapisana uprawa co najmniej dwóch roślin
R.1.3 zapisana uprawa facelii
R.1.4 zapisana uprawa fasoli
R.1.5 zapisana łączna uprawa 6 ha
R.1.6 zapisany obliczony wziątek dla zaplanowanych upraw
R.1.7 zapisany wziątek z całego pożytku wynosi co najmniej 1200 kg

R.2
Rezultat 2: Wykaz działa ń związanych z przygotowaniem terenu pasieki oraz wykaz p omieszcze ń 
niezbędnych do prowadzenia gospodarki pasiecznej - zapisane:

R.2.1 wyplantowanie, wyrównanie terenu lub wybranie wyrównanego terenu
R.2.2 ogrodzenie terenu
R.2.3 ustawienie tablicy informującej ("Uwaga pszczoły")
R.2.4 zapewnienie dostępu do wody lub ustawienie poidła
R.2.5 ustawienie topiarki słonecznej
R.2.6 pracownia pszczelarska, pracownia do pozyskiwania miodu 

R.2.7
pracownia do konfekcjonowania produktów pasiecznych(miód, pyłek) i/lub magazyn do przechowywania 
produktów pszczelich

R.2.8 magazyn do przechowywania sprzętu pszczelarskiego

R.3
Rezultat 3: Wykaz instytucji do których nale ży zgłosi ć prowadzenie pasieki i sprzeda ż bezpośredni ą 
miodu

R.3.1 Zapisane: Powiatowy Lekarz Weterynarii 

R.4
Rezultat 4: Wykaz podstawowego  sprz ętu i materiałów niezb ędnych do zało żenia pasieki wraz z 
kalkulacj ą kosztów  - zapisane :
Uwaga: kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli dany sprzęt lub materiał został uwzględniony w wykazie 
sprzętu i narzędzi niezbędnych w pracowni pasiecznej

R.4.1 ul wielkopolski - 10 szt.
R.4.2 rodzina pszczela - 10 szt.
R.4.3 ramki
R.4.4 krata odgrodowa
R.4.5 mata ocieplająca
R.4.6 dłuto pasieczne
R.4.7 szczoteczka lub miotełka pszczelarska
R.4.8 podkurzacz

R.4.9
komplet ubrania ochronnego/ roboczego do pracy z pszczołami (lub kombinezon pszczelarski, kapelusz 
pszczelarski, obuwie z cholewką za kostkę, rękawice pszczelarskie)

R.4.10 działanie prowadzące do obliczenia kosztu wybranego sprzętu i  materiałów

R.5
Rezultat 5: Wykaz podstawowego sprz ętu i narz ędzi niezb ędnych w pracowni pasiecznej wraz z 
kalkulacj ą kosztów - zapisane:

Uwaga: kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli dany sprzęt lub narzędzie zostało uwzględnione w wykazie 
podstawowego  sprzętu i materiałów niezbędnych do założenia pasieki lub w kalkulacji kosztów zwiazanych z 
konfekcjonowaniem miodu

R.5.1 stół do osklepiania plastrów lub inne miejsce do odsklepiania plastrów(lub stół roboczy)

R.5.2 odsklepiacz widelcowy (lub nóż) do odsklepiania plastrów z miodem lub inne urządzenie do odsklepiania

R.5.3 miodarka określonego typu (diagonalna, radialna lub kasetowa)
R.5.4 sita do cedzenia miodu
R.5.5 odstoinik (z kranikiem) do odstania miodu a później do rozlania miodu w słoiki
R.5.6 waga kuchenna lub sklepowa z dokładnością pomiaru do 1 g
R.5.7 wtapiacz do węzy
R.5.8 pojemniki zbiorcze na miód np. beczka na miód lub wiadra na miód

R.5.9
komplet ubrania ochronnego do pracy z produktami spozywczymi (lub fartuch, czepek, rękawiczki 
jednorazowe)

R.5.10 działanie prowadzące do obliczenia kosztu wybranego sprzętu i  materiałów

R.6
Rezultat 6: Kalkulacja kosztów zwi ązanych z konfekcjonowaniem miodu oraz całkowity kos zt 
założenia pasieki i konfekcjonowania miodu  - zapisane:

R.6.1 Kalkulacja kosztów związanych z konfekcjonowaniem miodu-słoiki: 200,00 zł
R.6.2 Kalkulacja kosztów związanych z konfekcjonowaniem miodu-etykiety: 20,00 zł

R.6.3
Całkowity koszt założenia pasieki i konkfekcjonowania miodu jest sumą kosztów podstawowego  sprzętu i 
materiałów niezbędnych do założenia pasieki, sprzętu i narzędzi niezbędnych w pracowni pasiecznej oraz 
kosztów związanych z konfekcjonowaniem miodu

R.6.4
całkowity koszt założenia pasieki i przygotowania miodu do sprzedaży (pozycja Razem koszty) nie przekracza 
15 000,00 zł
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