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Cel modułu Zapoznanie studentów z zawartością i 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. Rys historyczny – teoria Thaera i Liebiga. Pobieranie składników 

pokarmowych przez rośliny  

2.  Antagonizm i pseudoantagonizm podczas pobierania składników 

pokarmowych prawa nawozowe. 

3. Sorpcje glebowe. Kwasowość gleb, potrzeby wapnowania. 

4. Wapń w glebie, nawozy wapniowe, wapnowanie. 

5. Azot w glebie, nawozy azotowe i skutki nawożenia azotem. 

6. Fosfor w glebie, nawozy fosforowe i skutki nawożenia fosforem. 

7. Potas w glebie, nawozy potasowe i skutki nawożenia potasem. 

8. Magnez i siarka w glebie, nawozy magnezowe. Nawozy 

wieloskładnikowe 

9. Mikroelementy – mikronawozy. Metale ciężkie. 

10. Nawozy naturalne i organiczne: obornik, gnojowica, gnojówka, 

pomiot ptasi. 

11. Nawozy zielone, komposty gospodarskie i biodynamiczne.  

12. Dokarmianie CO2. Wpływ nawożenia na jakość plonów  

13. Zasady nawożenia roślin warzywnych.  

14. Zasady nawożenia roślin sadowniczych, drzew i krzewów 

ozdobnych zieleńców i trawników. 

Ćwiczenia 

1. Odczyn gleb, kwasowość - oznaczanie kwasowości metodą 

potencjometryczną -oznaczanie potrzeb wapnowania podłoży 

ogrodniczych. 

2. Metoda chemiczna (Egnera-Riehma) - oznaczania P i K w 

glebie. 

3.Azot w glebie -oznaczanie N-NO3 metodą uniwersalną 



4.Fosfor, potas, chlor w glebie - oznaczanie P, K, Cl metodą 

uniwersalną 

5.Charakterystyka i stosowanie nawozów azotowych - analiza 

jakościowa nawozów azotowych. Zaliczenie 

6.Charakterystyka i stosowanie nawozów fosforowych - analiza 

jakościowa nawozów fosforowych 

7.Charakterystyka i stosowanie nawozów potasowych - analiza 

jakościowa nawozów potasowych. Zaliczenie 

8.Charakterystyka i stosowanie nawozów magnezowych i 

wapniowych - analiza jakościowa nawozów Ca i Mg. 

9. Zasady mieszania nawozów mineralnych - sporządzić 

mieszankę nawozów NPK o odpowiednim składzie %. 

10. Nawozy wieloskładnikowe charakterystyka i stosowanie 

nawozów wieloskładnikowych -analiza jakościowa nawozów 

wieloskładnikowych. Zaliczenie 

11. Zasady ustalania zaleceń nawozowych w oparciu o wyniki 

analiz gleb i roślin. Wykorzystanie składników mineralnych z 

obornika 

12.Opracowanie zaleceń nawozowych dla rośli 

warzywnych/ozdobnych pod osłonami 

13.Opracowanie zaleceń nawozowych dla roślin sadowniczych i 

szkółkarstwa ozdobnego. Sporządzanie roztworów do 

dokarmiania roślin. Zaliczenie 

14.Pobieranie próbek gleby oraz metody określania potrzeb 

nawozowych gleb. 
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Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia laboratoryjne,  

praktyczne wykonanie analiz chemicznych  

 

 


