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Jednostka oferująca przedmiot Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Cel modułu Zapoznanie studenta z systemami jakości w produkcji

ogrodniczej oraz procedurami ich wdrażania, zasadami
opracowywania kompleksowych harmonogramów nawozowych
dla poszczególnych grup roślin i upraw oraz zagadnieniami
certyfikacji i wprowadzania do obrotu nawozów.

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.

1. Przepisy i akty prawne regulujące stosowania nawozów w
gospodarstwach tradycyjnych, integrowanych oraz
ekologicznych.

2. Problematyka doboru odpowiednich metod diagnostycznych i
analitycznych w nowoczesnym doradztwie nawozowym.

3. Możliwość zastosowania w doradztwie nawozowym szybkich
metod oceny zasobności gleby i stanu dziwienia roślin
bezpośrednio u producenta.

4. Interpretacja wyników analizy chemicznej w odniesieniu do
aktualnych warunków produkcyjnych.

5. Opracowywanie harmonogramów nawożenia dla roślin
sadowniczych.

6. Opracowywanie harmonogramów nawożenia dla warzyw w
uprawie polowej.

7. Opracowywanie kompleksowych zaleceń nawozowych dla
roślin ozdobnych.

8. Specyfika doradztwa nawozowego w uprawie roślin pod
osłonami.

9. Wymogi formalne i praktyczne w doradztwie nawozowym dla
różnych odbiorców usług.

10. Wykorzystanie programów komputerowych w doradztwie
nawozowym.

11. Wymogi „cross compliance” i ich wdrażanie
12. Zasady certyfikacji nawozów naturalnych.
13. Procedury certyfikacji nawozów mineralnych.
14. Certyfikacja i wprowadzanie do obrotu nawozów do upraw

ekologicznych.
15. Możliwości pozyskania dofinansowania na prowadzenie

działalności związanej z doradztwem ogrodniczym.
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Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Stosowane  metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, prace
projektowe.


