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Ogrodnictwo 
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Definicja EQF 

Wiedza 

• Zrozumienie, co 

oznacza 

ogrodnictwo i 

poznanie różnych 

elementów 

produkcji 

ogrodniczej, 

aspektów 

ekonomicznych i 

łańcuchów dostaw 

ogrodnictwa. 

Umiejętności 

• Określenie 

możliwości 

zatrudnienia w 

ogrodnictwie i 

różnych możliwości 

wejścia w 

działalność 

ogrodniczą. 

Kompetencje  

• Zrozumienie, że 

ogrodnictwo to nie 

tylko owoce i 

warzywa, ale 

obejmuje również 

wiele innych 

ważnych aspektów. 



Czym jest ogrodnictwo? (1) 
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American Society for Horticultural Science definiuje ogrodnictwo w następujący sposób: 

„Ogrodnictwo to nauka i sztuka produkcji, ulepszania, marketingu i wykorzystywania 

owoców, warzyw, kwiatów i roślin ozdobnych. Różni się od botaniki i innych nauk roślinnych 

tym, że obejmuje zarówno naukę, jak i estetykę. „ 1 
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Ogrodnictwo jest ważnym sektorem gospodarki, który pomaga wyżywić świat. 

 

W 2017 r. przedsiębiorstwa ogrodnicze wyprodukowały: 

1,094 miliarda ton warzyw; 

865,6 mln ton owoców; 

887,3 mln ton korzeni i bulw 2 

 

Przedsiębiorstwa są tak różne, jak wytwarzane przez nie produkty. Zakres obejmuje zarówno bardzo małe 

gospodarstwa, prowadzone głównie w celu nakarmienia rolników i ich rodzin, jak i bardzo duże 

przedsiębiorstwa handlowe prowadzące zaawansowane technologicznie szklarnie lub ogromne sady.3 

Czym jest ogrodnictwo? (2) 
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Ogrodnictwo to nie tylko grzyby, kwiaty, owoce, warzywa lub olejki eteryczne. 

 

Ogrodnictwo to także parki, ogrody publiczne, boiska sportowe, trawy darniowe, drzewa, warzywa i kwiaty w 

miastach, domowe ogrody dla wyżywienia i urody. 

 

Takie udogodnienia mają korzyści dla ludzi pod względem estetycznym, socjologicznym i psychicznym 

 

Innymi słowy: ogrodnictwo czyni świat lepszym miejscem. 

Czym jest ogrodnictwo? (3) 
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Jest jeszcze więcej do odkrycia: 

Hodowla roślin w celu tworzenia nowych odmian lub 

ulepszania istniejących; 

 

Produkcja szkółkarska i hodowla tkanek do rozmnażania 

umożliwiają tworzenie niezliczonych roślin z jednej, a 

nawet z niewielkiej części rośliny. 3 

Uprawa in-vitro 
Źródło: FA Geisenheim, Martin Bahman. Use under GNU 

Free Documentation Licence  

Czym jest ogrodnictwo? (4) 



7 
Greenhouse  
Source:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/103_2934.JPG, Licence: Pd-self 

Czym jest ogrodnictwo? (5) 

• Ogrodnictwo wykorzystuje inteligentne technologie do zwalczania szkodników w celu ograniczenia 

stosowania pestycydów, a tym samym ochrony konsumentów i środowiska w tym samym czasie. 

 

• Innowacyjna produkcja szklarni wykorzystuje nowoczesne metody produkcji, np. bezglebowe systemy 

produkcyjne, takie jak aeroponika. 3 
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Jeszcze więcej: 

Akwaponika umożliwia nawet łączenie produkcji 

świeżych ryb i warzyw, np. hodowlę tilapii i 

pomidorów można łączyć. 4 

 

Te metody rozmnażania i produkcji mają niewiele 

wspólnego z tym, co nazywamy „ogrodnictwem”. 

Wiele razy są one supernowoczesne i obejmują 

laboratoria oraz określony sprzęt i wiedzę 

techniczną. 

Czym jest ogrodnictwo? (6) 

Source: Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)  
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Zarabianie (1) 

Ilość owoców i warzyw eksportowanych i importowanych na całym 

świecie wynosi blisko 180 miliardów USD. 

 

Szacuje się, że 93% owoców i warzyw jest produkowanych i 

spożywanych lokalnie. 

 

Ogólnoświatowy eksport kwiatów (świeżych lub suszonych), żywych 

roślin, liści, cebul, bulw i bulwocebul wynosi do 17,2 mld USD. 3 

Źródło: http://www.hd.org 
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Przemysł ogrodniczy generuje bogactwo dla producentów, dostawców, społeczności lokalnych i krajów. W 

wielu krajach produkcja ogrodnicza określa całe regiony, które stają się znane na całym świecie z powodu 

jakości i wartości produktów. Przykłady: 

- The Salinas Valley w Kalifornii, USA, z powodu produkcji warzyw; 

- Nowa Zelandia dla kiwi; 

- Bordeaux, Francja, dla win. 

W niektórych krajach produkcja majątku w ramach działalności ogrodniczej ma duży wpływ na dochód 

krajowy brutto kraju. Na przykład w Hiszpanii, gdzie rocznie eksportuje się około 10 milionów ton owoców i 

warzyw, o łącznej wartości około 8 miliardów euro. 3 

Zarabianie (2) 
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Ogrodnictwo uprawia się na całej planecie wszędzie tam, gdzie pozwalają 

na to warunki klimatyczne i infrastrukturalne 3 

i 

jest praktykowane przez ludzi 

od ponad 10 000 lat. 5 

Świat (1)   
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Świat (2)   

Owoce Warzywa 

Źródło: International Society for Horticultural Science (2012) 

CAŁKOWITA PRODUKCJA ŚWIATOWYCH OWOCÓW I WARZYW JEST 

OBLICZANA NA PONAD 2,4 MLN TON (2009). 
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Hodowla owoców i warzyw w dziewięciu wybranych krajach, które są 

odpowiedzialne za hodowlę 51% światowych owoców i 65% światowych warzyw 

Źródło: International Society for Horticultural Science (2012) 

Świat (3)   

Chiny 

Indie 

Nigeria 

Indonezja 

Federacja Rosyjska 

Turcja 

Tajlandia 

USA 

Brazylia 

Powyższe dziewięć krajów jest odpowiedzialne za hodowlę 51% światowych owoców i 65% światowych upraw 

warzywnych. 

Owoce Warzywa W 

sumie 

Produkcja milionów ton(2009)               
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Współczesna hodowla kwiatów, liści, cebul i 

żywych roślin koncentruje się w kilku krajach, 

na przykład w Holandii, Kolumbii lub 

Ekwadorze. 

 

Większość konsumentów tych produktów 

znajduje się w Niemczech, Wielkiej Brytanii, 

Stanach Zjednoczonych, Holandii lub Francji. 3  

Całkowity światowy eksport liści, gałęzi, ciętych kwiatów, roślin, 

żywych sadzonek i zrazy, cebul, bulw i bulw w zależności od 

kraju w 2009 r. 
Źródło: International Society for Horticultural Science (2012) 

Świat (4)   

Foliage, branches 

Rośliny, żywe sadzonki i slips (?) 

Liście, gałęzie 

Cebulki, bulwy, bulwocebule 
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Łańcuch dostaw (1) 

Łańcuch dostaw owoców jako przykład łańcuchów dostaw w ogrodnictwie: 

Rozsadniki Zbiory Hodowcy Pakowanie i 

przetwarzanie 

Transport 

hurtowy 

Przecho

wywanie 
Dystrybucja Konsument Sprzedaż hurtowa Opdady 

Hodowla i zbiory Obsługa i dystrybucja Spożycie 

Spożycie 

Technologie magazynowania, 

pakowania, transportu i 

dystrybucji 

Bezpieczeństwo i jakość 

żywności i napojów 

Styl życia i zdrowie 

konsumentów 

Zachowania ludzkie i preferencje 

konsumentów 

Obsługa i dystrybucja 

Znajomość właściwości owoców 

Nauka konsumencka 

Nowe wydajne technologie 

przetwarzania i zbioru 

Hodowla i zbiory 

Dostawa owoców z globalnych 

sadów (lub źródeł) na rynki 

światowe 

Przyjazne dla środowiska 

systemy kontroli szkodników i 

chorób 

Źródło: International Society for Horticultural Science (2012) 
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Oprócz etapów łańcucha dostaw, właśnie pokazaliśmy, że przed rozpoczęciem faktycznej produkcji 

zaangażowana jest cała branża. Jak powinna działać produkcja bez wszystkich rzeczy potrzebnych do samej 

produkcji? 

 

Obejmuje to: 

Nasiona i ich produkcję; 

Różne rodzaje nawozów, mikroorganizmów i innych specjalistycznych składników odżywczych; 

Środki agrochemiczne, takie jak herbicydy, fungicydy i pestycydy; 

Sprzęt rolniczy - od prostych narzędzi po zaawansowane technologicznie maszyny; 

Sprzęt do nawadniania. 

Łańcuch dostaw (2) 
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Produkty przemieszczają się po świecie (1) 

Przepływy handlowe bulw i kwiatów z Holandii do krajów importujących. Source: 

International Society for Horticultural Science (2012) 

Federacja Rosyjska 

Szwajcaria 

Polska 

Włochy 

Austria 

Niemcy 

Szwecja 

Dania 

Wielka 

Brytania 

Stany 

Zjednoczone 

Ameryki Belgia 

Hiszpania 

Francja Szerokości strzałek wskazują objętości 

porównawcze 

ŹRÓDŁA: OBLICZENIA ITC NA PODSTAWIE STATYSTYKI KOMTRADY 
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Przepływy handlowe owoców i orzechów z USA do krajów importujących. 
Źródło: International Society for Horticultural Science (2012)    

Produkty przemieszczają się po świecie (2) 

Szerokości strzałek wskazują objętości 

porównawcze 

Niemiecki 

Hiszpania 

Wielka 

Brytania  

Meksyk 

Korea Południowa 

Japonia 
Kanada Niderlandy 

Indie 

Chiny 

Hong Kong 

Chiny  

Chiński  

Taipei 

Zjednoczone 

Emiraty 

Arabskie 

ŹRÓDŁA: OBLICZENIA ITC NA PODSTAWIE STATYSTYKI KOMTRADY 
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Przepływy handlowe owoców kiwi i cebuli z Nowej Zelandii do krajów 

importujących. 

 Źródło: International Society for Horticultural Science (2012)     

Produkty przemieszczają się po świecie (3) 

Szerokości strzałek wskazują objętości 

porównawcze 

Chiński  

Taipei 

Chiny 

Japonia 
Włochy 

Hiszpania 

Wielka 

Brytania 

USA 

Wyspy 

Pacyfiku 

Australia 

Malezja 

Indonezja 

Eksport owoców kiwi (ogółem 400 000 

ton) 
Eksport cebuli (łącznie 180 000 ton) 

Nowa 

Zelandia 
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Możliwości zatrudnienia (1) 

Ogrodnictwo oferuje szeroką gamę różnych ofert 

pracy. Jednak w odniesieniu do szerokiej dziedziny 

ogrodnictwa nie jest to chyba żadna wielka 

niespodzianka. 

 

Zlecenia mogą być zlokalizowane na dowolnym 

etapie łańcucha dostaw, poczynając od samego 

początku, gdzie znajdują się środki produkcji, a 

kończąc na końcu, gdzie  mogą być przetwarzane 

odpady w celu wytworzenia gleby lub energii. 3  

Udogodnienia 
ogrodnicze; 
zarządzanie 

parkami i 
kompleksami 
sportowymi 

Projektowa
nie 

krajobrazu 

Produkcja 
warzywna i 
marketing 

Florystyka i 
sprzedaż 

Hodowla 
rozsadnika i 
marketing 

Uprawa 
winorośli i 

wino 

Produkcja 
owoców i 
marketing 

Sektory 

zatrudnienia 

w 

ogrodnictwie 

Źródło: International Society for Horticultural Science (2012) 
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Wśród bardziej zorientowanych na produkcję miejsc pracy są ogrodnicy do: 

Roślin ozdobnych; 

Owoców; 

Warzyw; 

Bylin; 

Drzew; 

Pielęgnacji drzew; 

Cmentarzy; 

Parków publicznych; 

Architektury krajobrazu; 

Utrzymania zieleni.6 

Źródło: unsplash.com 

Możliwości zatrudnienia (2) 
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Ponadto możliwości pracy w sektorze 

ogrodniczym można znaleźć w przypadku 

osób z konkretnym pomysłem. Obejmuje to 

takie zawody jak: 

Kwiaciarz; 

Projektant kwiatowy; 

Projektant wnętrz. 

Source: picabay.com 

Możliwości zatrudnienia (3) 
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Nawet dla osób, które nie są tak bardzo 

zainteresowane roślinami, istnieją 

możliwości znalezienia pracy w 

ogrodnictwie. Z uwagi na fakt, że wiele 

metod produkcji opiera się na 

maszynach lub innym sprzęcie 

technicznym, można odkryć różne 

zawody. Na przykład: 

 

Mechanik do maszyn rolniczych; 

Mechanik do szklarni; 

Elektryk ds. technologii szklarniowych. 

Możliwości zatrudnienia (4) 

Źródło: International Society for Horticultural Science (2012) 



W przypadku osób silnie zmotywowanych 

konieczne jest wyższe wykształcenie. Może to być 

okazja, jeśli od dłuższego czasu pracujesz w 

ogrodnictwie, aby zdobyć doświadczenie i 

dowiedzieć się, co naprawdę chcesz robić. Do 

tych zawodów należą na przykład: 

Patolog roślin; 

Propagator roślin; 

Hodowca roślin; 

Specjalista ds. gleby; 

Chemik; 

Biolog; 

Naukowiec żywności; 

Architekt krajobrazu; 

I wiele więcej.8 
Źródło: unsplash.com 

Możliwości zatrudnienia (5) 

24 
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Praca sezonowa jako szansa na dostęp do ogrodnictwa! 

Praca sezonowa może dać Ci szansę przekonania się, jak to jest 

pracować w sektorze ogrodniczym i jednocześnie zarobić trochę 

pieniędzy. Poznajesz firmy i masz okazję porozmawiać z 

doświadczonymi profesjonalistami. Pomoże Ci to naprawdę 

zrozumieć, co to znaczy pracować w branży produkcyjnej tego 

sektora. A jeśli dobrze sobie radzisz w pracy sezonowej, może to 

być punkt wyjścia do przyszłej kariery w ogrodnictwie. Pracą 

sezonową może być: 

 

Zrywanie i pakowanie owoców; 

Zbiór i pakowanie warzyw; 

Sadzenie drzew; 

Pielęgnacja drzew; 

Zbiór w ogóle, np. kwiatów. 

Źródło: unsplash.com 

Możliwości zatrudnienia (6) 
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Zwłaszcza, gdy trudno jest znaleźć pracę, interesującym pomysłem jest stworzenie własnej pracy. W ten 

sposób możesz pomóc sobie i innym poprawić sytuację. 

 

To może nie być idealny punkt wyjścia, chyba że masz już pomysł w głowie i niezbędną wiedzę i motywację 

do jego realizacji. 

 

Ale po zdobyciu doświadczenia zawodowego w pracy w ogrodnictwie może to być bardzo interesująca 

okazja. Musisz być zorientowany na hodowlę, podejmować ryzyko, innowacyjny i optymistyczny, aby 

odnieść sukces jako przedsiębiorca. 

Bycie przedsiębiorcą oznacza jednocześnie ciężką pracę i niezliczone możliwości! 

Bądź przedsiębiorcą 
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• Masz niezliczone możliwości w sektorze ogrodniczym. 

 

• Możesz pomóc nakarmić świat. 

 

• Możesz pomóc uczynić świat lepszym i ładniejszym miejscem. 

 

• Możesz pomóc znaleźć rozwiązania problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem w produkcji i / 

lub w całym łańcuchu dostaw. 

 

• Możesz osobiście skorzystać z pracy na zewnątrz i przy roślinach. 

 

• Możesz tworzyć miejsca pracy w regionie, z którego pochodzisz, a tym samym pomagać nie tylko sobie, ale 

także innym. 

Zasadniczo, wykonujesz pracę, która ma sens dla Ciebie i innych !!! 

Zalety zawodów ogrodniczych 
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