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Osoby prowadzące zajęcia Prof. dr hab. Zenia Marianna  Michałojć 

Cel modułu Celem przedmiotu jest przekazanie ogólnej wiedzy z zakresu 

żywienia roślin. Zapoznanie z metodami analiz gleby i roślin, 

potrzebami pokarmowymi i wymaganiami nawozowymi roślin 

ogrodniczych 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 i potas w glebie, nawozy fosforowe i skutki nawożenia 

fosforem. 

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

wieloskładnikowe 

8. Mikroelementy – mikronawozy. Metale ciężkie. 

9. Nawozy naturalne i organiczne: obornik, gnojowica, 

gnojówka, pomiot ptasi. 

10. Nawozy zielone, komposty gospodarskie i biodynamiczne.  

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. Zaliczenie 

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

uniwersalną.  

4.Charakterystyka i stosowanie nawozów azotowych - analiza 

jakościowa nawozów azotowych. Zaliczenie 

5.Charakterystyka i stosowanie nawozów fosforowych - analiza 

jakościowa nawozów fosforowych.  



6.Charakterystyka i stosowanie nawozów potasowych - analiza 

jakościowa nawozów potasowych.  

7.Charakterystyka i stosowanie nawozów magnezowych i 

wapniowych - analiza jakościowa nawozów Ca i Mg. Zaliczenie 

8.Pobieranie próbek gleby oraz metody określania potrzeb 

nawozowych gleb. (ćwiczenia w terenie) 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 
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Planowane formy/działania 

/metody dydaktyczne 

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia laboratoryjne,  terenowe 

praktyczne wykonanie analiz chemicznych  

 


