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Dr Zbigniew Jarosz 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 

Osoby prowadzące zajęcia Dr Zbigniew Jarosz 

Cel modułu Zapoznanie studenta z zasadami uprawy i nawożenia w produkcji 
integrowanej, ekologicznej, organicznej i biodynamicznej 

zarówno w ogrodnictwie gruntowym jak i pod osłonami  z 
uwzględnieniem czynników wpływających na jakość produktu, 

jego wartość biologiczną wraz z podkreśleniem aspektów 
ujemnego wpływu produkcji roślinnej na środowisko. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

1. Zasady uprawy i nawożenia w integrowanej produkcji 

ogrodniczej. 
2. Zasady uprawy i nawożenia w ekologicznej i biodynamicznej  

produkcji ogrodniczej. 

3. Możliwości wdrożenia systemów jakości produkcji w 
uprawach pod osłonami. 

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

ekologicznych. 

5. Rola diagnostyki w ogrodnictwie zrównoważonym oraz 
problematyka doboru odpowiednich metod diagnostycznych i 

analitycznych. 
6. Możliwość wykorzystania szybkich metod oceny zasobności 

gleby i stanu dziwienia roślin. 
7. Interpretacja wyników analizy chemicznej w odniesieniu do 

aktualnych warunków produkcyjnych. 

8. Problematyka prawidłowego gospodarowania azotem w 
produkcji integrowanej, ekologicznej i biodynamicznej. 

9. Zasady bilansowania składników pokarmowych przy 
opracowywaniu zaleceń nawozowych. 

10. Zasady opracowywania harmonogramów nawożenia dla 

upraw gruntowych i pod osłonami 
11. Możliwości wykorzystania i przydatność programów 

komputerowych w ogrodnictwie zrównoważonym. 
12. Wymogi „cross compliance” i ich wdrażanie 

13. Zasady certyfikacji nawozów naturalnych. 
14. Procedury certyfikacji nawozów mineralnych. 

15. Certyfikacja i wprowadzanie do obrotu nawozów do upraw 

ekologicznych. 
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Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Stosowane  metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, prace 

projektowe. 

 


