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Nazwa modułu kształcenia, 
także nazwa w języku 
angielskim 

Uprawa roślin i nawożenie 
Plants cultivation and fertilization 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I  

Semestr dla kierunku I 

Liczba punktów ECTS z 
podziałem na kontaktowe/ 
niekontaktowe 

4 (1,4/2,6) 

Tytuł/stopień/imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

dr hab. Katarzyna  Dzida 

Jednostka oferująca moduł Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 

Cel modułu Przekazanie aktualnego stanu wiedzy o czynnikach 
siedliska i ich znaczeniu w uprawie roślin, zabiegach 
agrotechnicznych stosowanych w produkcji roślinnej oraz 
czynnikach wpływających na jakość plonowania. Jak 
również zapoznanie studenta ze skutkami niedoborów 
składników mineralnych na roślinach przyprawowych i 
leczniczych, przeciwdziałanie wystąpienia niedoborów 
poprzez dobór odpowiednich nawozów mineralnych oraz 
regulacja odczynu podłoży ogrodniczych. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Siedlisko roślin. Cele i zadania uprawy roli. Metody 
poprawy jakości stanowiska roślin. Rodzaje zabiegów 
uprawowych. Zmianowanie roślin i płodozmian. Rośliny 
międzyplonowe. Specyfika uprawy gleb różnych typów. 
Prawa nawozowe. Azot w glebie i roślinie. Nawozy 
azotowe. Fosfor w glebie i roślinie. Nawozy fosforowe. 
Potas w glebie i roślinie. Nawozy potasowe. Wapń i 
magnez w glebie i roślinie. Nawozy wapniowe i 
magnezowe. Nawozy wieloskładnikowe. 
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Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

wykład, ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne, prezentacja 
multimedialna, wykonanie zadania badawczego, dyskusja 

 


