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Kwalifikacje zawodowe

Organizowanie chowu i hodowli koni.
Szkolenie i użytkowanie koni.

1 Główne zadania i wykonywane czynności

Technik hodowca koni organizuje prace gospodarstwa hodowlanego, zajmuje się hodowlą i sprzedażą
koni.

Kieruje i nadzoruje hodowlę koni.

Dba o wyposażenie hodowli.

Planuje i organizuje pracę hodowli.

Dba o żywienie, kondycję, warunki i stan zdrowia koni.

Zajmuje się szkoleniem i sprzedażą koni.

Przygotowuje klacze do porodu.

Prowadzi dokumentację hodowlaną.

Bierze udział w badaniach naukowych.

Organizuje rekreację konną.

Prowadzi gospodarstwo rolne.

2 Kompetencje i kwalifikacje

Technik  hodowca  koni  powinien  ukończyć  technikum  i  uzyskać  pozytywny  wynik  egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Istnieje możliwość kształcenia w ramach kwalifikacyjnych
kursów zawodowych.  Osoby z  pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego mogą kontynuować
kształcenie w szkole wyższej, np. na kierunku rolnictwo, zootechnika bądź biologia.

W zawodzie technika hodowcy koni wymagana jest wiedza w zakresie anatomii i fizjologii zwierząt oraz
umiejętność rozpoznawania ras i typów zwierząt gospodarskich. Technik hodowca koni powinien znać
zasady  prawidłowego  odżywiania  zwierząt  oraz  warunki  ich  utrzymania.  Istotna  jest  znajomość
urządzeń stosowanych w rolnictwie oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa. Na tym stanowisku
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konieczna jest znajomość zasad ergonomii, bhp, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz stosowanie
się do tych zasad.

Do  wykonywania  zawodu  technika  hodowcy  koni  potrzebna  jest  umiejętność  udzielania  koniom
pierwszej pomocy oraz znajomość ras, maści, odmian koni, chorób, zasad profilaktyki weterynaryjnej
oraz  reprodukcji  koni.  Technik  hodowca koni  powinien umieć wykonywać pomiary  zoometryczne
i fizjologiczne, oceniać zachowania koni i je kształtować. Potrzebna w tym zawodzie jest umiejętność
organizowania produkcji roślin na pasze, ich zbioru i przechowywania.

Technik hodowca koni powinien mieć dobrze rozwinięte umiejętności organizacyjne i komunikacyjne
ze względu na pracę w zespole. Istotne są również cechy: roztropność, opanowanie, cierpliwość
w kontaktach ze stadem, wytrwałość i  konsekwencja w oswajaniu i  wychowywaniu koni.  Technik
hodowca koni powinien mieć dobrze rozwinięty zmysł obserwacyjny. Potrzebne w tym zawodzie jest
prawo jazdy kategorii T.

3 Środowisko i charakter pracy

Praca technika hodowcy koni odbywa się w zespole, w pomieszczeniach hodowlanych i  biurowych,
w zmiennych warunkach atmosferycznych, w świetle dziennym, ale też sztucznym. Praca ma charakter
organizacyjny i wykonawczy. Czas pracy jest normowany, jednozmianowy, może zaistnieć konieczność
pracy  w  godzinach  nocnych.  W  miejscu  pracy  mogą  występować  zagrożenia  związane
z  nieprzewidywalnymi  reakcjami  koni  i  chorobami  odzwierzęcymi.  Zawód  ten  wymaga  sprawności
fizycznej i częstego przemieszczania się.


