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Głównym celem pracy technika ogrodnika jest
uprawa i produkcja warzyw, owoców, kwiatów,
grzybów jadalnych, materiału szkółkarskiego
oraz pielęgnacja i konserwacja drzew,
krzewów, kwiatów, żywopłotów i trawników.
Zadania zawodowe:
 zarządzanie, organizowanie i nadzorowanie
prac ogrodniczych,
 gromadzenie materiałów i środków w celu
uzyskania określonego plonu,
 zaopatrzenie się w materiał wyjściowy (np.
nasiona, cebulki, sadzonki, materiał
szkółkarski),
 selekcja materiału hodowlanego,
 przygotowanie podłoża, w które sieje się
nasiona lub sadzi rośliny,
 uprawa
gleby
przy
zastosowaniu
odpowiednich
narzędzi
ogrodniczych
i nawozów,
 dobieranie terminów siania lub sadzenia,
 dobieranie gatunków i odmian roślin do
określonych potrzeb,
 pielęgnacja (np. podlewanie, spulchnianie
gleby,
odchwaszczanie),
nawożenie
i ochrona roślin,
 dbałość o dobrą kondycję i estetyczny
wygląd roślin,
 pielęgnacja upraw i nasadzeń drzew,
krzewów, żywopłotów i trawników,
 kierowanie ochroną roślin przed chorobami
i szkodnikami,
 wykonywanie zabiegów leczniczych,

 usuwanie powalonych lub uschłych drzew
i
krzewów,
usuwanie
suchych
niebezpiecznych gałęzi,
 ścinanie lub karczowanie starych drzew,
 cięcie i formowanie drzew, krzewów
i żywopłotów w sadach, parkach, zieleńcach
i na ulicy,
 przesadzanie drzew i krzewów,
 klasyfikowanie roślin oraz zbiorów zgodnie
z normami branżowymi.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Nauka w zawodzie technika ogrodnika trwa 3
lata. Egzaminy potwierdzający kwalifikacje
zawodowe jest formą oceny poziomu
opanowania wiadomości i umiejętności z
zakresu
materiału
nauczania
technika
ogrodnika. Zostały one określone w
standardach wymagań ustalonych przez
Ministra Edukacji Narodowej. Na egzaminie są
sprawdzane tylko te wiadomości i umiejętności,
które zostały zapisane w standardach wymagań
dla tego zawodu. Do egzaminu może przystąpić
absolwent, który ukończył szkołę i otrzymał
świadectwo ukończenia szkoły. W wyniku
zdania egzaminu zawodowego otrzymuje się
tytuł
technika
ogrodnika
i
dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Wymagania psychofizyczne:
Osoba zatrudniana jako pracownik fizyczny
powinna cechować się dość silną budowa ciała,
sprawnością i wydolnością fizyczną. Właściwa
organizacja pracy i jej unormowany czas,

współdziałanie całego zespołu, sprawiają, że
praca technika ogrodnika nie jest nadmiernie
wyczerpująca. Zatem osoba
o
przeciętnej
wydolności fizycznej może z powodzeniem
pracować w tym zawodzie.
Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

Przeciwwskazaniem do zatrudnienia są niektóre
alergie (np. na pyłki kwiatów, środki ochrony
roślin) i niektóre schorzenia narządów ruchu.
Na stanowisku technika ogrodnika mogą być
zatrudniane osoby niedosłyszące, z lekkim
niedorozwojem umysłowym lub chorobą
psychiczną w okresie remisji.
Możliwości i szanse zatrudnienia.

Zatrudnienie w charakterze ogrodnika oferują
liczne firmy ogrodnicze, realizujące aranżacje
ogrodów i usługi ogrodnicze na zlecenie
klientów indywidualnych i innych podmiotów.
Technik ogrodnik może również prowadzić
indywidualne gospodarstwo ogrodnicze.
Płace:

Zarobki ogrodnika są określane na średnim
poziomie od 1 400 PLN do 2 500 PLN złotych
brutto miesięcznie, w zależności od zakresu
obowiązków i regionu, w którym funkcjonuje
dana firma.
(źródło: www.wynagrodzenia.pl-grudzień
2012r.)

