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Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre
verktøy som kan brukast til kommunikasjon.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal du alltid føre dei opp
på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker
og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderinga

I denne oppgåva vil det bli lagt særleg vekt på grada av
måloppnåing i desse kompetansemåla:
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planleggje, gjennomføre og vurdere omsetning av plantar
og planteprodukt med utgangspunkt i dei krava kundar og
marknad stiller til produktutval og kvalitet
gjere greie for omsetningsformer i gartnarnæringa
gjere greie for prosessar i plantar og planteprodukt etter
hausting
lage utstillingar, plantearrangement og presentasjonar,
vurdere bruk av emballasje som ledd i marknadsføringa
gjere greie for lagringsmetodar for planteprodukt
utarbeide logistikk og ta hand om kontrollrutinar og
dokumentasjonskrav for lagring, pakking og transport
omsetje planteprodukt på nasjonale og internasjonale
marknader etter gjeldande regelverk, følgje rutinar for
dokumentasjon

Side 2 av 6

Oppgåve 1
SAL
Kva for faktorar kan påverke kunden til å kjøpe ei vare?

Oppgåve 2
PLANTEKVALITET
Forklar korleis forholda under lagring og transport påverkar kvaliteten på
planteproduktet. Kva kan gjerast for å halde kvaliteten best mogleg fram til produktet
når kunden?

Oppgåve 3
REGELVERK, DOKUMENTASJON og KONTROLLRUTINAR
Ulike skadegjerarar kjem inn i landet via import. Eit eksempel er brunsnigelen, som
no er eit stort problem både i hagar og i frilandsproduksjon. Ofte kjem
plantesendingar frå utanlandske produsentar direkte til hagesentera.
a) Kva for kontrollrutinar bør ein ha ved inntak av importplantar i hagesenter?
b) Kva for dokumentasjon skal følgje med plantesendinga?
c) Kva for symptom skal ein sjå etter for å finne ut om plantane ber med seg
ulike skadegjerarar?

Oppgåve 4
LOGISTIKK
Gjer greie for ein god logistikkplan for omsetning av norske eple. Kva for faktorar må
du ta omsyn til?

Oppgåve 5
OMSETNINGSFORMER
Gjer greie for fordelar og ulemper ved desse tre ulike omsetningsformene:
a) Direktesal til kunde
b) Sal til detaljist
c) Sal til grossist
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Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy
som kan brukes til kommunikasjon.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderingen

I denne oppgaven vil det bli lagt særlig vekt på grad av
måloppnåelse innenfor disse kompetansemålene:
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planlegge, gjennomføre og vurdere omsetning av planter
og planteprodukter med utgangspunkt i de kravene
kunder og marked stiller til produktutvalg og kvalitet
gjøre rede for omsetningsformer i gartnernæringen
gjøre rede for prosesser i planter og planteprodukter etter
høsting
lage utstillinger, plantearrangementer, presentasjoner og
vurdere bruk av emballasje som ledd i markedsføringen
gjøre rede for lagringsmetoder for planteprodukter
utarbeide logistikk og ivareta kontrollrutiner og
dokumentasjonskrav for lagring, pakking og transport
omsette planteprodukter på nasjonale og internasjonale
markeder etter gjeldende regelverk og følge rutiner for
dokumentasjon
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Oppgave 1
SALG
Hvilke faktorer kan påvirke kunden til å kjøpe en vare?

Oppgave 2
PLANTEKVALITET
Forklar hvordan forholdene under lagring og transport påvirker planteproduktets
kvalitet. Hva kan gjøres for å beholde kvaliteten best mulig fram til produktet når
kunden?

Oppgave 3
REGELVERK, DOKUMENTASJON og KONTROLLRUTINER
Ulike skadegjørere kommer inn i landet via import. Et eksempel er brunsneglen, som
nå utgjør et stort problem både i hager og i frilandsproduksjon. Ofte kommer
planteforsendelser fra utenlandske produsenter direkte til hagesentre.
a) Hvilke kontrollrutiner bør man ha ved inntak av importplanter i hagesentre?
b) Hvilken dokumentasjon skal følge med planteforsendelsen?
c) Hvilke symptomer skal man se etter for å finne ut om plantene bærer med seg
ulike skadegjørere?

Oppgave 4
LOGISTIKK
Beskriv en god logistikkplan for omsetning av norske epler. Hvilke faktorer må du ta
hensyn til?

Oppgave 5
OMSETNINGSFORMER
Beskriv fordeler og ulemper ved disse tre ulike omsetningsformene:
a) Direktesalg til kunde
b) Salg til detaljist
c) Salg til grossist
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