
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i ps zczelarskiej

Oznaczenie 
kwalifikacji: R.17

Numer zadania: 01

Kod arkusza: R.17-01-01_zo

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

(należy uznać inne apisy poprane merytorycznie)

R.1 Rezultat 1:  Ocena wielko ści bazy po żytkowej dla pasieki
zapisane:

R.1.1 wielkość wziątku z rzepaku  - 2100 kg
R.1.2 wielkość wziątku z maliny  -  3000 kg
R.1.3 wielkość wziątku z facelii  - 3600 kg
R.1.4 wziątek razem - 8700 kg lub suma wziątków z rzepaku, z maliny i z facelii
R.1.5 zapotrzebowanie bytowe rodzin produkcyjnych - 5000 kg
R.1.6 zapotrzebowanie produkcyjne rodzin produkcyjnych - 2000 kg
R.1.7 zapotrzebowanie bytowe rodzin wychowujących - 1000 kg
R.1.8 zapotrzebowanie produkcyjne rodzin wychowujących - 0 kg

R.1.9
zapotrzebowanie pasieki razem - 8000 kg lub suma zapotrzebowania bytowego 
i produkcyjnego rodzin produkcyjnych i wychowujących

R.1.10
wniosek dotyczący zasobów bazy pożytkowej zgodny z obliczonym całym wziątkiem 
i obliczonym całym zapotrzebowaniem pasieki

R.2 Rezultat 2: Wykaz podstawowych warunków wychowu mat ek pszczelich
zapisane:

R.2.1 rodzina wychowująca: dojrzała
R.2.2 rodzina wychowująca: silna
R.2.3 rodzina wychowująca: zdrowa
R.2.4 termin wychowu matek: zawiera się w terminie początek maja - koniec lipca
R.2.5 czas bezmateczności rodziny przed podaniem larw do przyjęcia: 1 - 6 godz.
R.2.6 ułożenie gniazda: gniazdo ocieplone (należy uznać, gdy ocieplenie jest uwzględnione 
R.2.7 ułożenie gniazda: zapewniony dostęp do pokarmu (należy uznać, gdy zapewnienie pokarmu 

R.3
Rezultat 3: Schemat uło żenia gniazda do wychowu matek pszczelich w rodzinie  
bezmatecznej
ramki ułożone w następującej kolejności - od środka gniazda:

R.3.1 ramki hodowlane (1 lub 2) - w środku gniazda
R.3.2 ramki z czerwiem otwartym - po obu stronach ramki hodowlanej 
R.3.3 ramki z czerwiem krytym za ramkami z czerwiem otwartym
R.3.4 ramki z pierzgą za ramkami z czerwiem krytym
R.3.5 ramki z miodem jako ramki skrajne
R.3.6 ocieplenie gniazda od góry (należy uznać, gdy uwzględniono w wykazie podstawowych 
R.3.7 podkarmiaczka (należy uznać, gdy uwzględniono w wykazie podstawowych warunków 
R.4 Rezultat 4: Wykaz cech dyskwalifikuj ących matki pszczele przy brakowaniu

zapisane:
R.4.1 za mała masa matki lub masa matki po wygryzieniu się z matecznika poniżej 180 mg
R.4.2 niewłaściwe ubarwienie
R.4.3 nieproporcjonalna budowa
R.4.4 uszkodzenie/niedorozwój skrzydełek
R.4.5 uszkodzenie/niedorozwój odnóży lub brak przyczepności do gładkich powierzchni
R.4.6 uszkodzenie/niedorozwój czułków
R.5 Rezultat 5: Liczba wyprodukowanych matek pszczel ich

zapisane:

R.5.1 całkowita liczba matek - 1800

R.5.2 liczba matek przyjętych - 1620 lub 90% całkowitej liczby matek
R.5.3 liczba matek wybrakowanych - 81 lub 5% matek przyjętych

R.5.4
liczba matek do sprzedaży - 1539 lub liczbą matek wygryzionych pomniejszona o liczbą 
matek wybrakowanych

R.5.5 liczba matek unasienionych - 513 lub 1/3 matek do sprzedaży 
R.5.6 liczba matek nieunasienionych - 1026 lub 2/3 matek do sprzedaży
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R.6 Rezultat 6: Przychód pasieki
zapisane:

R.6.1
przychód ze sprzedaży matek unasienionych - 30 780,00 zł lub poprawnie obliczone dla 
obliczonej liczby matek unasienionych

R.6.2
przychód ze sprzedaży matek nieunasienionych - 20 520,00 zł lub poprawnie obliczone dla 
obliczonej liczby matek nieunasienionych

R.6.3 przychód ze sprzedaży miodu - 70 000,00 zł

R.6.4
całkowity przychód - 121 300,00 zł lub suma obliczonych przychdów ze sprzedaży matek 
(unasienionych i nieunasienionych) oraz  miodu

R.6.5
w kalkulacji przychodów nie ma innych pozycji oprócz matek unasienionych, 
nieunasienioncyh i miodu
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