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Założenia i cele przedmiotu 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z technologiami uprawy roli i czynnikami wpływającymi na 
jej sprawność oraz podstawami mineralnego żywienia roślin w celu prawidłowej uprawy gleby i 
racjonalnego nawożenia ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki terenów zieleni. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Wykłady: liczba godzin 15, Ćwiczenia: liczba godzin 30  

Metody dydaktyczne 
wykłady – metody audio-wizualne, ćwiczenia – doświadczenia i analizy chemiczne  przeprowadzane 
bezpośrednio przez studenta w zespołach, opracowanie  i interpretacja uzyskanych wyników w 
aspekcie poznawczym i praktycznym, dyskusja i sposoby rozwiązywania problemu. 

Pełny opis przedmiotu 

Tematyka wykładów: 1) agronomiczne właściwości roli; teoretyczne podstawy oraz technologie uprawy 
roli: rodzaje i cele stosowanych uprawek, sposoby ich wykonania, stosowane narzędzia. Wpływ uprawy 
roli na właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne środowiska glebowego. 2) właściwości próchnicy 
glebowej oraz zasady gospodarowania materią organiczną; kompostowanie resztek organicznych 
produkowanych na terenach parków i ogrodów  3) podstawy mineralnego żywienia roślin: czynniki 
wpływające na efektywność żywienia, nawozy i techniki nawożenia; podstawowe problemy w leczeniu 
pomników przyrody i zabytkowych drzew na terenach zieleni w  miastach i parkach. 4) wpływ zabiegów 
uprawowych i nawożeniowych na środowisko naturalne. W części praktycznej (ćwiczenia) studenci 
uczą się na terenach o zróżnicowanej roślinności jak poprawnie pobierać reprezentatywne próbki gleb i 
materiału roślinnego do analiz chemicznych celem  racjonalnego i przyjaznego dla środowiska żywienia 
mineralnego roślin; oznaczają właściwości tych gleb oraz właściwości ziem i podłoży ogrodniczych 
powszechnie stosowanych na terenach zieleni; zapoznają się zarówno w teorii jak i praktyce z 
prawidłowymi sposobami wapnowania/zakwaszania gleb w zależności od wymagań roślin, poznają 
właściwości fizyczne i chemiczne różnych grup nawozów mineralnych. Końcowym elementem 
kształcenia jest nabycie przez studenta umiejętności  opracowania podstawowych zaleceń 
nawozowych dla roślin uwzględniając: wymagania pokarmowe i nawozowe roślin, właściwości 
środowiska glebowego, technikę nawożenia oraz  Ustawę o nawozach i nawożeniu ( z dnia 10 lipca 
2007 r., Dz.U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033). 

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające) 

gleboznawstwo 

Założenia wstępne 

student powinien posiadać wiedzę z zakresu gleboznawstwa; student powinien znać właściwości 
pierwiastków z poszczególnych grup chemicznych, skład chemiczny podstawowych kwasów, zasad i 
soli, posługiwać się układem okresowym pierwiastków, umieć wykonać obliczenia związane z 
przygotowywaniem roztworów o określonym stężeniu procentowym 

Efekty kształcenia 

01. zna podstawowe technologie związane z uprawą roli, techniki nawożenia i środki niezbędne w ich 
realizacji; 

02. zna podstawowe analizy chemiczne gleb do oznaczania dostępnych form składników 
mineralnych, ich wady i zalety oraz zastosowanie; 

03. potrafi prawidłowo pobrać próby glebowe i części wskaźnikowe roślin oraz przygotować je do 
analizy chemicznej; 

04. zna właściwości nawozów i potrafi je w sposób selektywny dobrać do technologii uprawy i 
wymagań roślin 

05. aby prawidłowo opracowywać podstawowe zalecenia nawozowe dla terenów zieleni potrafi  
zinterpretować wyniki analiz  chemicznych, dobrać liczby graniczne dotyczące żywienia 
mineralnego oraz ocenić warunki siedliska;  

06. powinien świadomie dbać o środowisko, prezentując postawę proekologiczną w planowaniu  
zabiegów związanych z  uprawą roli i nawożeniem. 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01-06: 10-15 minutowe sprawdzenie przygotowania studentów do ćwiczeń w formie pytań/dyskusji 
bieżącego tematu, często w nawiązaniu do wcześniej zdobytej wiedzy/umiejętności punktowane jako 
‘aktywność’ w kartotece ocen studentów; 
01-06: sprawdzian pisemny z ćwiczeń; 
03-06: doświadczalne prace  zespołowe  lub poglądowe  – oceniane każdorazowo przez 



 

 
 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

 

Nr 
/symbol 
efektu 

 
Wymienione w wierszu efekty kształcenia 

 
Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna różne technologie uprawy roli, systemy nawożenia i środki niezbędne 
w ich realizacji 

AK1_W07; AK1_W13; AK1_W15; 

02 potrafi prawidłowo pobrać próby glebowe i części wskaźnikowe roślin 
oraz przygotować je do analizy chemicznej 

AK1_W06; AK1_U05; AK1_U11; 

03 zna podstawowe analizy chemiczne gleb do oznaczania dostępnych form 
składników mineralnych, ich wady i zalety oraz zastosowanie 

AK1_W06; AK1_U11; 

04  zna właściwości nawozów i potrafi je w sposób selektywny dobrać do 
technologii uprawy i wymagań roślin   

 AK1_W13; AK1_W15; 

05 aby prawidłowo opracowywać podstawowe zalecenia nawozowe dla 
poszczególnych grup roślin ogrodniczych potrafi  zinterpretować wyniki 
analiz  chemicznych oraz ocenić warunki siedliska   

AK1_W07; AK1_W13; AK1_W15; 
AK1_U08; AK1_U11; AK1_U13; 

06 powinien świadomie dbać o środowisko, prezentując postawę 
proekologiczną w planowaniu  zabiegów związanych z  uprawą roli i 
nawożeniem 

AK1_K03; AK1_K05; AK1_K07; 

 

prowadzącego zajęcia; egzamin pisemny z całości wykładów. 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

ćwiczenia -  kartoteka ocen studentów wraz ze stosowaną punktacją oraz oceną końcową; egzamin - 
prace pisemne . 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową 

Waga poszczególnych ocen. W przypadku ćwiczeń podstawą zaliczenia jest sprawdzian  pisemny, 
pozostałe oceny mają funkcję dopełniającą.  Sprawdzian  musi być zaliczony na minimum 50%.  
W przypadku egzaminu, egzamin musi być zaliczony na minimum 50%. 
W przypadku nie zaliczenia ćwiczeń lub egzaminu w pierwszym terminie studentowi przysługuje termin 
poprawkowy. Terminy i formy wszystkich zaliczeń ustalane są ze studentem na początku semestru. 

Miejsce realizacji zajęć Laboratorium, teren wokół SGGW  

Literatura podstawowa:  
1. Starck J. R. (red., praca zbiorowa) 1997. Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych, PWRiL, Warszawa.  
2. Łata B., Stankiewicz-Kosyl  M., Wińska-Krysiak M. 2007. Przewodnik do ćwiczeń z uprawy roli i nawożenia roślin ogrodniczych. 
SGGW, Warszawa. 
3. Kacperska I., Oświecimski W., Przeradzki D., Stojanowska J. 2000. Opracowywanie zaleceń nawozowych w ogrodnictwie, Wyd. 
SGGW, Warszawa.  
Literatura uzupełniająca: 
1. Komosa A., Roszyk J. 2006. Przyczyny i zapobieganie zamieraniu dębów rogalińskich. Acta Agrophysica 7(4): 937-946. 
2. Kleiber, T. Komosa, A. 2011. Influence of increasing nitrogen fertilization on content of microelements in grasses cultivated on 
ornamental lawns. Journal of Elementology16 (2): 195-203.  
3.  Starck Z., Chołuj D., Niemyska B. 1993. Fizjologiczne reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska, Wyd. SGGW, 
Warszawa. 
4.  Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Dz.U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; ROZPORZADZENIE (WE) NR 
2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów. 

UWAGI:    

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 80 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

2 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.: 

1,5 ECTS 

http://148.81.185.146/han/ScienceCitationIndex/apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=P2aN5DBAMN5BNKP4LKE&field=AU&value=Kleiber,%20T
http://148.81.185.146/han/ScienceCitationIndex/apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=P2aN5DBAMN5BNKP4LKE&field=AU&value=Komosa,%20A

