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Jednostka oferująca przedmiot Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 

Cel modułu Zapoznanie studentów z przemianami makro i mikroelementów 

w glebie i w roślinie, z metodami analiz gleby, podłoży i roślin, 

potrzebami pokarmowymi i wymaganiami nawozowymi roślin 

ogrodniczych oraz z oceną stanu odżywiania roślin. Zapoznanie z 

asortymentem stosowaniem i działaniem nawozów mineralnych, 

organicznych i naturalnych.  

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Wykłady 
1. Prawa nawozowe. Pobieranie składników pokarmowych przez 

rośliny. Antagonizm i pseudoantagonizm podczas pobierania 
składników pokarmowych przez rośliny. 

2. Sorpcje glebowe. Kwasowość gleb i potrzeby wapnowania. 

3. Azot i fosfor w glebie oraz nawozy azotowe i fosforowe. 
4. Potas, wapń i magnez w glebie oraz nawozy potasowe, 

wapniowe i magnezowe. 
5. Nawozy wieloskładnikowe. Właściwości, przemiany i 

zastosowanie nawozów organicznych.  

6. Opracowywanie zaleceń nawozowych dla roślin warzywniczych 
w uprawach polowych i pod osłonami. Zasady nawożenia roślin 

sadowniczych.  
7. Dokarmianie pozakorzeniowe roślin. Wpływ nawożenia na 

jakość plonów. 

Ćwiczenia. 
1. Podział oraz właściwości nawozów azotowych i fosforowych - 

analiza jakościowa omawianych nawozów mineralnych. 
2. Podział oraz właściwości nawozów potasowych i magnezowych 

- analiza jakościowa omawianych nawozów mineralnych. 
3. Podział oraz właściwości nawozów wieloskładnikowych - 

analizy jakościowej nawozów wieloskładnikowych. 

4. Odczyn gleb, kwasowość – oznaczanie kwasowości metodą 
potencjometryczną - obliczanie dawek nawozów wapniowych 

dla podłoży ogrodniczych. 
5. Fosfor i potas w glebie - oznaczanie P metodą uniwersalną.  

6. Opracowywanie zaleceń nawozowych dla roślin warzywnych. 

Zadanie - wykorzystanie składników pokarmowych przez 
rośliny z obornika. 

7. Opracowywanie zaleceń nawozowych dla roślin sadowniczych. 
Zadanie - sporządzanie roztworów do dokarmiania 

pozakorzeniowego roślin.  
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