
Nazwa 
kwalifikacji: Organizowanie chowu i hodowli koni

Oznaczenie 
kwalifikacji: R.19

Numer zadania: 01
Kod arkusza: R.19-01-16.05

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

dopuczsza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1
Rezultat 1: Dawka pokarmowa dla klaczy Jutrzenka o masie ciała 800 kg w drugim miesi ącu karmienia

R.1.1 ilość owsa:  3 - 12 kg
R.1.2 ilość otrąb pszennych: 1 - 4 kg
R.1.3 ilość siana: 1 - 1,5 kg na 100 kg masy ciała, 8 - 14 kg
R.1.4 ilość marchwi: 1 - 10 kg
R.1.5 wpisane zapotrzebowanie na suchą masę: 17 kg   lub   16,15 - 17,85 kg
R.1.6 wpisane zapotrzebowanie na ES MJ: 181 lub 171,95 - 190,5 MJ ES
R.1.7 wpisane zapotrzebowanie na BOS: 1590 g lub 1431 - 1749 g
R.1.8 zsumowana ilość suchej masy mieści się pomiędzy 16,15 - 17,85 kg
R.1.9 zsumowana ilość ESMJ mieści się pomiędzy  171,95 - 190,5 MJ ES
R.1.10 zsumowana ilość BOS mieści się pomiędzy 1431 - 1749 g

R.2 Rezultat 2:Terminy hodowlane dla klaczy Jutrzenka i  ogierka Jowisz
wpisane terminy

R.2.1 10.03.2016 r. (7.03 – 12.03.2016)  
R.2.2 31.03.2016 r.  (27.03 – 4.04.2016)
R.2.3 11 - 13.02.2017 r. (29.01 – 26.02.2017)
R.2.4 4 - 6.03.2017 r. (20.02 – 19.03.2017)
R.2.5 6 miesiąc życia lub do końca sierpnia 2016 lub wrzesień 2016 
R.2.6 4 – 5 miesiąc życia lub czerwiec – lipiec 2016                                                       
R.2.7 marzec – sierpień 2016 lub  przez 6 miesięcy lub do odsadzenia     
R.2.8 wrzesień – grudzień 2016 lub do końca roku kalendarzowego lub do 31.12.2016                
R.2.9 od 1 stycznia 2017 r.                                       
R.2.10 od 1 stycznia 2018 r.                                       

R.3
Rezultat 3: Zestawienie przyczyn, objawów i sposobó w zapobiegania podstawowym schorzeniom u 
koni

R.3.1 w wierszu 1 w pozycji  nazwa choroby wpisane:  RAO (dawniej COPD) lub choroba na tle alergicznym
R.3.2 w wierszu 1 w  pozycji  objawy wpisane: 8
R.3.3 w wierszu 2 w pozycji nazwa choroby wpisane: kolka lub morzysko
R.3.4 w wierszu 2 w pozycji przyczyny wpisane: 11
R.3.5 w wierszu 2 w pozycji objawy wpisane: 9
R.3.6 w wierszu 3 w pozycji przyczyny wpisane: ochwat
R.3.7 w wierszu 3 w pozycji objawy wpisane: 12
R.3.8 w wierszu 4 w pozycji nazwa choroby wpisane: gnicie strzałki kopyta
R.3.9 w wierszu 4 w pozycji przyczyny wpisane: 10
R.3.10 w wierszu 4 w pozycji zapobieganie wpisane: 7

R.4 Rezultat 4: Nazwy cz ęści ciała konia

R.4.1 numer 1: staw skokowy
R.4.2 numer 2:  kolano
R.4.3 numer 3: guz biodrowy
R.4.4 numer 4: lędźwie lub nerka
R.4.5 numer 5: kłąb
R.4.6 numer 6: łokieć
R.4.7 numer 7: staw nadgarstkowy
R.4.8 numer 8: nadpęcie
R.4.9 numer 9: staw pęcinowy
R.4.10 numer 10: pęcina

R.5 Rezultat 5: Zgłoszenie konia do rejestru

R.5.1 typ zdarzenia zaznaczone: urodzenie
R.5.2 nazwa wpisane:Jowisz
R.5.3 data urodzenia wpisane: 1.03.2016 r.
R.5.4 miejsce urodzenia wpisane: Nowa Wieś 44; Nowa Wieś 83-323, powiat kartuski, województwo pomorskie
R.5.5 płec i maść wpisane: ogier gniady
R.5.6 niepowtarzalny numer przyżyciowy ojca i nazwa wpisane: 616010531234508 Meteor 
R.5.7 niepowtarzalny numer przyżyciowy matki i nazwa wpisane:  616010535432108 Jutrzenka
R.5.8 imię i nazwisko , obywatelstwo wpisane: Jan Kowalski, polskie
R.5.9 pesel wpisane: 69030112354

R.5.10
zaznaczone: "Paszport odbiorę osobiście" lub " Paszport proszę przesłać listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru" 
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