
Nazwa 
kwalifikacji: Organizowanie chowu i hodowli koni

Oznaczenie 
kwalifikacji: R.19

Numer zadania: 01

Kod arkusza: R.19-01-17.01

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1
Rezultat 1. Dawka pokarmowa dla klaczy rasy polski koń szlachetny półkrwi  o 
masie ciała 600 kg u żytkowana 2 godziny dziennie do jazd rekreacyjnych -  
Tabela 3.

R.1.1 ilość owsa: 1 - 6 kg
R.1.2 ilość mieszanki pasz treściwych  1 - 4 kg
R.1.3 ilość siana: 1 - 1,5 kg siana/100 kg masy ciała klaczy tj. 6 - 10 kg siana
R.1.4 ilość marchwi: 1 - 4 kg
R.1.5 wpisane zapotrzebowanie na suchą masę: 9 - 12 kg
R.1.6 wpisane zapotrzebowanie na ES MJ: 117 - 137
R.1.7 wpisane zapotrzebowanie na BOS: 702 - 822 g

R.1.8
zsumowana ilość suchej masy uwzględnia wartości pokarmowe pasz i mieści się  
pomiędzy 9 -12 kg

R.1.9
zsumowana ilość ESMJ uwzględnia wartości pokarmowe pasz i mieści się  pomiędzy 
117 - 137

R.1.10
zsumowana ilość BOS uwzględnia wartości pokarmowe pasz i mieści się  pomiędzy 
702 - 1068 g

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

R.2.1 nr 1: staw skokowy
R.2.2 nr 2: łokieć
R.2.3 nr 3: staw nadgarstkowy
R.2.4 nr 4: nadpęcie
R.2.5 nr 5: staw pęcinowy
R.2.6 nr 6: pęcina
R.2.7 nr 7: linia biała
R.2.8 nr 8: strzałka rogowa
R.2.9 nr 9: piętka

R.2.10 nr 10: koronka
R.3 Rezultat 3. Anatomia i fizjologia układu pokarmoweg o konia - Tabela 5.

wpisane w tabelę wg numerów
R.3.1 nr 1: żołądek jednokomorowy gruczołowy/żołądek      
R.3.2 nr 2: dwunastnica       
R.3.3 nr 3: jelito czcze                                       
R.3.4 nr 4: jelito ślepe                                       
R.3.5 nr 5: okrężnica     
R.3.6 nr 6 : ślinianki - dopuszcza się zapis w punkcie nr 7  
R.3.7 nr 7: trzustka - dopuszcza się zapis w punkcie nr 6  
R.3.8 nr 8: trawienie enzymatyczne       
R.3.9 nr 9: trawienie enzymatyczne       

R.3.10  nr 10: fermentacja mikrobiologiczna    

R.4
Rezultat 4. Informacje o klaczy Eminencja zawarte w  rodowodzie i opisie klaczy 
w ksi ędze stadnej - Tabela 6.
wpisane w tabelę wg numerów

R.4.1 nr 1: Księga stadna koni rasy małopolskiej
R.4.2 nr 2: Emerycha
R.4.3 nr 3: pełna krew angielska 
R.4.4 nr 4: jasnogniada
R.4.5 nr 5: 80 pkt.
R.4.6 nr 6: Veritas  lub (ex. Quidam D`or)
R.4.7 nr 7: skarogniada
R.4.8 nr 8: Polish Stud Book lub Polska Księga Stadna Koni Pełnej Krwi Angielskiej
R.4.9 nr 9: Polish Arabian Stud Book lub Polska Księga Stadna Koni Arabskich Czystej Krwi

R.4.10 nr 10: Rasa koni czystej krwi anglo-arabskiej

R.5

Rezultat 5. Objawy rui u klaczy w czasie próby z og ierem oraz wyposa żenie 
klaczy w czasie krycia naturalnego „z r ęki”  - Tabela 7
Uwagi:
1. Kolejność zapisów zdającego może być inna niż w kryteriach 5.1 do 5.5  oraz  5.6 
do 5.9
2.W obrębie kryteriów 5.1. - 5.5. dopuszcza się uznanie  zamiast objawu zapisanego 
w danym kryterium  innego objawu: wyciek śluzu z dróg rodnych, rżenie. 

wpisane w tabelę 
R.5.1 tolerancja ogiera, klacz stoi nieruchomo
R.5.2 "błyskanie" sromem
R.5.3 odstawianie ogona
R.5.4 rozstawianie tylnych kończyn
R.5.5 oddawanie niewielkich ilości moczu
R.5.6 bandaż
R.5.7 pęta
R.5.8 koc
R.5.9 kantar lub ogłowie wędzidłowe
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