
Nazwa 
kwalifikacji: Organizowanie chowu i hodowli koni 

Oznaczenie 
kwalifikacji: R.19

Numer zadania: 01

Kod arkusza: R.19-01-17.06

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sfromułowania poprawne merytorycznie

R.1
Rezultat 1: Dawka pokarmowa dla klaczy Jodła o masie ciała 600 kg w pierwszym 
miesi ącu laktacji - Tabela 3

R.1.1 ilość owsa: 4,0 - 8,0 kg
R.1.2 ilość otrąb pszennych: 1,0 - 3,0 kg
R.1.3 ilość siana: 1,0 - 2,0 kg na 100 kg masy ciała, 6,0- 12,0 kg
R.1.4 ilość marchwi: 1,0 - 4,0 kg
R.1.5 wpisane zapotrzebowanie na suchą masę: 14,0 kg   lub   13,3 - 14,7 kg
R.1.6 wpisane zapotrzebowanie na ES MJ: 148  lub 140,6 - 155,4 MJ ES
R.1.7 wpisane zapotrzebowanie na BOS: 1290,0 g lub 1161,0 - 1419,0 g
R.1.8 zsumowana ilość suchej masy mieści się pomiędzy 13,3 - 14,7 kg
R.1.9 zsumowana ilość ESMJ mieści się pomiędzy  140,6 - 155,4 MJ ES
R.1.10 zsumowana ilość BOS mieści się pomiędzy 1161,0 - 1419,0 g

R.2 Rezultat 2: Cz ęści ciała konia - Tabela 4
wpisane w tabelę wg numerów: 

R.2.1 nr 1: ganasz lub policzek
R.2.2 nr 2: staw skokowy
R.2.3 nr 3: lędźwie lub odcinek lędźwiowy lub nerka
R.2.4 nr 4: ramię lub bark
R.2.5 nr 5: łokieć lub staw łokciowy
R.2.6 nr 6: przedramię
R.2.7 nr 7: staw nadgarstkowy lub nadgarstek lub napiąstek
R.2.8 nr 8: nadpęcie
R.2.9 nr 9: staw pęcinowy
R.2.10 nr 10: kasztan lub kasztany

R.3
Rezultat 3: Wybór ogiera do krzy żowania uszlachetniaj ącego dla klaczy Jodła - Tabela 5

wpisane:
R.3.1 nazwa ogiera: Jesion 
R.3.2 skrót rasy: xx
R.3.3 pełna nazwa rasy: pełna krew angielska
R.4 Rezultat 4: Terminy hodowlane dla klaczy Jodła - Tabe la 6

wpisane terminy:
R.4.1 pierwsza ruja po porodzie: 10.03.2017 r. (9 – 12.03.2017 r.)  
R.4.2 druga ruja po porodzie: 31.03.2017 r.  (29.03 – 3.04.2017 r.)

R.4.3
poród klaczy Jodła, jeżeli klacz została pokryta w pierwszej rui po porodzie: 11 - 13.02.2018 r. 
(19.01 – 05.03)       

R.4.4
poród klaczy Jodła, jeżeli klacz została pokryta w drugiej rui po porodzie - 4 - 6.03.2018 r. 
(24.02 – 27.03)

R.4.5 odsadzenie źrebaka urodzonego 1.03.2017 r.: do końca 6 miesiąca życia lub sierpień 
R.4.6 sysak: marzec – sierpień/wrzesień 2017 lub  przez 6 miesięcy 
R.4.7 odsadek: wrzesień – grudzień 2017 lub do końca roku kalendarzowego lub do 31.12.2017     
R.4.8 roczniak: od 1 stycznia 2018 r.    
R.4.9 dwulatek: od 1 stycznia 2019 r.
R.5 Rezultat 5: Świadectwo pokrycia klaczy

wpisane:
R.5.1 data: 10.03.2017 r. (9 - 16.03.2017 r.)
R.5.2 punkt kopulacyjny: Jesionowo
R.5.3 ogier - nr identyfikacyjny: 616POL610123406
R.5.4 nazwa i rasa ogiera: Jesion xx
R.5.5 pokrył klacz - nr identyfikacyjny: 616009614321010
R.5.6 nazwa i rasa klaczy: Jodła sp
R.5.7 maść i odmiany: gn., gw. ze strz., lp. 1/2 nadp
R.5.8 rodowód klaczy: M. Japonia O. Jałowiec MM. Jutrzenka, OM. Miłorząb, MO. Jurta, OO. Hipolit

R.5.9 posiadacz klaczy i adres: Jan Jodłowski, Olszyna 3, Rogoźno 64-610
R.5.10 wpisana minimum 1 data skoku w rui źrebięcej w okresie 9-11.03.2017 r.
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