
Nazwa 
kwalifikacji: Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Oznaczenie 
kwalifikacji: R.18

Numer zadania: 01

Kod arkusza: R.18-01-ceniania

Wersja arkusza: ia

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1:  Wybór tunelu do uprawy

R.1.1 Wybrany do uprawy rzodkiewki tunel nr I 
R.1.2 Wpisana powierzchnia uprawy rzodkiewki: 200 (m2)
R.2 Rezultat 2: Dobór odmiany, terminu siewu i rodzajów  zabiegów piel ęgnacyjnych

wpisane:
R.2.1 Odmiana Carmen

R.2.2
Termin siewu nasion rzodkiewki: koniec I / pocz II dekady marca lub I dekada marca lub II 
dekada marca

R.2.3 Zabieg pielęgnacyjny: odchwaszczanie
R.2.4 Zabieg pielęgnacyjny: podlewanie
R.2.5 Zabieg pielęgnacyjny: spulchnianie
R.2.6 Zabieg pielęgnacyjny: ochrona przed chorobami
R.2.7 Zabieg pielęgnacyjny: ochrona przed szkodnikami
R.2.8 Zabieg pielęgnacyjny: wietrzenie tuneli lub utrzymywanie właściwej temperatury

R.3
Rezultat 3: Zapotrzebowanie na materiał siewny (bez  rezerwy), zapraw ę nasienn ą i 
nawozy

wpisane (za poprawne należy uznać również wartości wynikające z przemnożenia 
obliczonych ilości nawozów i ich cen):

R.3.1 Zapotrzebowanie na nasiona rzodkiewki:400 (g)
R.3.2 Zapotrzebowanie na Zaprawę Nasienną T: 0,8 g
R.3.3 Zapotrzebowanie na kompost: 800 (kg)
R.3.4 Zapotrzebowanie na saletrzak: liczba z zakresu (4,20 - 4,3)
R.3.5 Zapotrzebowanie na sól potasową: liczba z zakresu (6,6 - 6,7)  
R.3.6 Zapotrzebowanie na superfosfat potrójny granulowany: liczba z zakresu (2,16  - 2,2) 
R.4 Rezultat 4: Koszt zakupu materiału siewnego i nawoz ów mineralnych

wpisane (za poprawne należy uznać również wartości wynikające z przemnożenia 
obliczonych ilości nawozów i ich cen):

R.4.1 Koszt nasion rzodkiewki: 200 (zł)
R.4.2 Koszt zakupu saletrzaka:  liczba z zakresu (4,20 - 4,30)   
R.4.3 Koszt zakupu soli potasowej:  liczba z zakresu (9,20 - 9,40)   
R.4.4 Koszt zakupu superfosfatu potrójnego granulowanego: liczba z zakresu (3,20 - 3,40)   
R.5 Rezultat 5: Przychód ze sprzeda ży rzodkiewki

wpisane:
R.5.1 Przychód nze sprzedaży zamówionych pęczków rzodkiewek 4800 (zł)
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