
Nazwa 
kwalifikacji: Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Oznaczenie 
kwalifikacji: R.18

Numer zadania: 01

Kod arkusza: R.18-01-01_zo

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Harmonogram prac zwi ązanych z produkcj ą rozsady begonii bulwiastej 
(zapisy mogą wystąpić w innym brzmieniu)

R.1.1 Zapisane: Wysiew nasion w terminie od XII do III

R.1.2
Zapisane: Zabiegi pielęgnacyjne roślin lub co najmniej jeden zabieg spośród: zraszanie, 
odchwaszczanie, utrzymanie temperatury 20-25°C, wietrzenie, walka z chorobami i szkodnikami, 
nawożenie

R.1.3 Zapisane: Pikowanie siewek lub doniczkowanie rozsady lub uprawa w multiplatach
R.1.4 Zapisane: Hartowanie rozsady przed wysadzeniem do gruntu
R.2 Rezultat 2: Wykaz prac zwi ązanych z zało żeniem kwietnika

R.2.1 Zapisane: Uporządkowanie terenu np. usunięcie resztek organicznych,  usunięcie resztek 
nieorganicznych

R.2.2 Zapisane: Wzbogacenie gleby materiałem organicznym
R.2.3 Zapisane: Zastosowanie nawozów mineralnych
R.2.4 Zapisane: Wymieszanie nawozu z glebą
R.2.5 Zapisane: Wyrównanie powierzchni
R.2.6 Zapisane: Sadzenie roślin

R.3
Rezultat 3: Całkowita ilo ść wyprodukowanej rozsady oraz zapotrzebowanie na roz sadę 
begonii stale kwitn ącej i aksamitki rozpierzchłej do obsadzenia kwietni ka wraz z rezerw ą

R.3.1 Zapisana ilość begonii stalekwitnącej - 20000 szt
R.3.2 Zapisana ilość aksamitki rozpierzchłej - 20000 szt

R.3.3
Zapisana ilość begonii stalekwitnącej na 1 m2 -  25 szt., lub powierzchnia zajmowana przez 1 

roślinę  - 0,04m2

R.3.4
zapisana ilość aksamitki rozpierzchłej na 1 m2 - 20 szt, lub powierzchnia zajmowana przez 1 

roślinę  - 0,05m2

R.3.5
Zapisane zapotrzebowanie na rozsadę begonii stalekwitnącej przeznaczonej do obsadzenia 
kwietnika  mieści się w zakresie od 4317 do 4318

R.3.6
Zapisane zapotrzebowanie na rozsadę aksamitki rozpierzchłej  przeznaczonej do obsadzenia 
kwietnika - 3454

R.3.7
Zapisana ilość rozsady begonii stalekwitnacej  przeznaczonej na sprzedaż mieści się w zakresie 
od 15682 do 15683

R.3.8 Zapisana ilość rozsady aksamitki rozpierzchłej  przeznaczonej na sprzedaż - 16546

R.4 Rezultat 4: Koszt zakupu materiałów, przychód ze sp rzedaży ro ślin pozostałych po 
obsadzeniu kwietnika. 

R.4.1 Zapisana ilość torfu odkwaszonego - 10990 l
R.4.2 Zapisana ilość Azofoski  12,56 kg  lub 12,60 kg lub 13,00 kg
R.4.3 Zapisana wartość Azofoski  113,04 zł lub 113,40 zł lub 117,00 zł
R.4.4 Zapisana wartość torfu 5495,00 zł
R.4.5 Zapisany koszt nawozów razem  5608,04 zł lub 5608,40 zł lub 5612,00 zł

R.4.5
Zapisany całkowity  przychód za sprzedaż kwiatów mieści się  w zakresie od 56183,00 do 56185 
zł
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