
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:  Wykaz prac zwi ązanych z przygotowaniem  terenu pod ró że  (dopuszcza się inne 
poprawne określenia)

R.1.1 Zapisane: oczyszczenie terenu z resztek nieorganicznych
R.1.2 Zapisane: odchwaszczenie terenu
R.1.3 Zapisane: nawożenie fosforowo-potasowe
R.1.4 Zapisane: przekopanie gleby
R.1.5 Zapisane: wyrównanie podłoża
R.1.6 Zapisane: wyznaczenie miejsc sadzenia

R.2
Rezultat 2: Opis sadzenia ró ż bez bryły korzeniowej  (dopuszcza się inne poprawne określenia)

R.2.1 Zapisane:  wykopanie dołka
R.2.2 Zapisane: rozłożenie korzeni na kopczyku lub umieszczenie rośliny w dołku
R.2.3 Zapisane: rośliny posadzone tak, aby miejsce okulizacji było 5 cm poniżej poziomu gruntu
R.2.4 Zapisane: przysypywanie podłożem
R.2.5 Zapisane: podłoże uciśnięte
R.2.6 Zapisane: uformowana misa
R.2.7 Zapisane: podlanie posadzonych roślin
R.2.8 Zapisane: ściółkowanie

R.3
Rezultat 3: Harmonogram prac piel ęgnacyjnych w uprawie ró ż  (dopuszcza się inne poprawne 
określenia)

R.3.1 Zapisane: wiosenne cięcie róż; zapisany termin: po odkryciu zabezpieczenia zimowego lub III - IV
R.3.2 Zapisane: usuwanie przekwitłych kwiatostanów; zapisany termin: latem
R.3.3 Zapisane: okrywanie róż na zimę; zapisany termin: późna jesień
R.3.4 Zapisane: usuwanie zimowego okrycia; zapisany termin: III/IV
R.3.5 Zapisane: zwalczanie chwastów
R.3.6 Zapisane: podlewanie; zapisany termin: w miarę potrzeb
R.3.7 Zapisane: zwalczanie chorób
R.3.8 Zapisane: zwalczanie szkodników 
R.3.9 Zapisane: nawożenie

R.4
Rezultat 4: Zapotrzebowanie na ściółk ę i krzewy ró ż oraz koszt ściółki i krzewów ró ż - 
zapisane:

R.4.1 Zapotrzebowanie na krzewy róż z uwzględnieniem rezerwy: wielkość z zakresu 312-345
R.4.2 Koszt zakupu krzewów róż z uwzględnieniem rezerwy: wielkość z zakresu 2496,00-2760,00
R.4.3 Zapotrzebowanie na ściółkę: wielkość 2,5
R.4.4 Koszt ściółki: wielkość 300,00

R.5 Rezultat 5: Zapotrzebowanie na nawozy i koszt zakup u nawozów - zapisane:
R.5.1 Zapotrzebowanie na saletrę amonową: wielkość z zakresu 19-20
R.5.2 Koszt saletry amonowej: wielkość z zakresu 20,00 22,00
R.5.3 Zapotrzebowanie na superfosfat potrójny granulowany: wielkość z zakresu 28-29
R.5.4 Koszt superfosfatu potrójnego granulowanego: wielkość z zakresu 28,00-29,00
R.5.5 Zapotrzebowanie na sól  potasową:  26
R.5.6 Koszt soli potasowej: wielkość z zakresu 46,00-47,00
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