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  Stosowanie w uprawie roślin substancji  zawierających : 
 

•  składniki  pokarmowe : podstawowe O, H, Cl, C 

                  makroskładniki : N, P, K, Mg, Ca, S, 

                  mikroskładniki: Fe, Mn, Mo, Zn, Cu, B 

                  ultraskładniki dobroczynne: Si, Ti, J, Se,  
 

•  produkty metabolizmu roślin: polisacharydy, aminokwasy, hormony roślinne itp. 
 

•  swoiste subst. próchniczne: kwasy humusowe (huminowe i fulwowe) i ich sole 
 

ma na celu zapewnienie roślinom jak najlepszych możliwości wzrostu i 

rozwoju, często wbrew warunkom klimatyczno-glebowym i technicznym.   

  Ze względu na niebezpieczeństwo skażenia środowiska  związkami  mineralnymi, 

  stosowanymi w dużych ilościach w postaci nawozów ( głównie N i P) 

  obecnie dąży się do ograniczenia stosowania nawozów mineralnych  

  wprowadzając na szerszą skalę substancje wspomagające uprawy  

  i nie stanowiące zagrożenia  dla gleby, wody i powietrza , a tym samym dla            

  człowieka, fauny i flory 

 

  należą do nich  BIOSTYMULATORY WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN 

         oraz  ŚRODKI POPRAWIAJĄCE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY  (ulepszacze) 



Ze względu na miejsce oddziaływania nawozów i substancji 

wspomagających uprawę mówimy o:  
 

 

NAWOŻENIU  GLEBY – zwiększanie zasobności podłoża w składniki 

pokarmowe w postaci łatwo dostępnych form mineralnych i subst. organicznej 
 

Ulepszaniu gleby – zwiększanie sprawności podłoża (poprawa jego 

właściwości ukierunkowana na wymagania uprawianych roślin)  oraz jego 

oporności w stosunku do patogenów poprzez stosowanie substancji  

zawierających specyficzne (związki humusowe) i niespecyficzne (aminokwasy, 

polisacharydy, hormony roślinne) substanje próchniczne oraz mikroorganizmy 

pożyteczne. 

 

ŻYWIENIU ROŚLIN – stosowanie nawozów i biostymulatorów w celu 

utrzymania potencjału produkcyjnego roślin przez lepsze odżywienie  

i zwiększenie naturalnej odporności na stres biotyczny  (infekcje) i abiotyczny 

(uszkodzenia, niesprzyjające warunki klimatyczne i uprawowe) 
 

Dokarmianiu roślin - interwencyjne stosowanie nawozów i biostymulatorów,  

(z reguły w formie nalistnej), stosowanie nawozów supresyjnych  w stosunku  

do patogenów 



RACJONALNE NAWOŻENIE GLEBY  
 

Podstawą racjonalnego nawożenia gleby  jest znajomość jej właściwości 

wpływających na wzrost i funkcjonowanie systemu korzeniowego , 

a w konsekwencji całej rośliny 
 

Celem nawożenia jest zapewnienie roślinom warunków pokarmowych 

zapewniających NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ  MAKSYMALNEGO PLONU,  

        przy NAJMNIEJSZYM, UZASADNIONYM ZUŻYCIU NAWOZÓW. 
 

Czynnikiem ograniczającym wykorzystanie składników pokarmowych z 

podłoża są panujące w nim warunki : 
    

fizyczne:  zła struktura, nadmierna zwięzłość, za niska/za wysoka      

     zawartość  powietrza (porowatość) i/lub wody (wilgotność) itp.  
 

fizyczno-chemiczne: za niska temperatura, nieprawidłowy odczyn (pH),  

      nadmierna koncentracja jonów w roztworze  glebowym (EC),    

      zaburzenia sorpcji,  
 

chemiczne: wysokie zasolenie tj. nadmierna ilość pierwiastków  (g NaCl/dm3) ,          

        niedobór, nadmiar lub zły bilans  poszczególnych składników 
 

biologiczne:  obecność  patogenów, nadmierna sorpcja biologiczna  N 



WAPNOWANIE GLEB 

 W uprawach polowych bardzo często obserwowane jest zakwaszenie gleby.  

Ma to negatywny wpływ  zarówno na  jej strukturę ( ograniczone agregatowienie), 

sprzyja powstawaniu związków niedostępnych dla roślin, za to stanowiących 

depozyt balastowy , powoduje złe odżywienie roślin. 
 

Dlatego konieczne jest stosowanie nawozów wapniowych.  

Dawki i rodzaj nawozów wapniowych zwiększających pH muszą być uzależnione 

od :  -  rodzaju gleby (mniejsze na glebach lekkich) 

         -  okresu stosowania (tlenkowe - jesienią, węglanowe-wiosną). 
  

  Ocenę potrzeb wapnowania przeprowadza się na podstawie  

  tzw. krzywej neutralizacji 
 

Często jednak zdarza się, że pomimo odpowiedniego odczynu stwierdza się 

niedobór wapnia w glebie. Wówczas należy stosować saletrę wapniową, a ilość 

wnoszonego azotu uwzględnić w zaleceniach nawozowych.  

Saletrę wapniową stosuje się też w intensywnie nawadnianych,  

gruntowych uprawach pod osłonami, gdzie gleba ma często pH>7 
 

W celu obniżenia pH do poziomu optymalnego dla większości warzyw  

(6-6,5) należy  stosować nawozy zakwaszające (amonowe, siarczanowe). 



NAWOŻENIE ORGANICZNE GLEBY 

Wysoka zawartość materii organicznej w glebie  oznacza, że produkt jej  rozkładu  

-PRÓCHNICA (humus) zawierająca  wiele związków mineralnych i organicznych  

staje się bogatym źródłem substancji  budulcowych gleby  a przede wszystkim  

gotowych do pobrania przez rośliny. 
 

Do  wykorzystania pochodzących resztek roślinnych  aminokwasów, 

polisacharydów, hormonów roślinnych itp.  ( substancje niezbędne do  budowy  i 

funkcjonowania korzeni) rośliny potrzebują znacznie mniej energii niż do  ich 

wyprodukowania w trakcie fotosyntezy  i asymilacji CO2 , a później transportu .  

Źródłem materii organiczne w glebie są: 

• nawozy organiczne (nawozy naturalne, komposty, granulaty  mat. organicznych) 

• nawozy zielone (strukturotwórcze,  wzbogacające w azot  rośliny  rolnicze) 

• resztki pozbiorcze, odpady z przemysłu owocowo-warzywnego 

Nawozy naturalne (obornik, gnojówka, pomiot), mogą być stosowany w terminie  

1. III-30.XI, w dawce nie większej niż wnosząca 170 kg N/ha (np. <40 t obornika/ha). 

Przy obliczaniu dawek nawozów organicznych 

powinien być uwzględniany : 

bilans materii organicznej w glebie  i stosunek 

C:N w stosowanych nawozach (najlepiej 15-20 :1)  

Alternatywą dla obornika są komposty -  materia organiczna o bardzo dużym 

stopniu rozkładu, która w glebie szybko uwalnia składniki pokarmowe i poprawia 

warunki powietrzno-wodne. Dawki kompostu są zależne od jego składu, zwykle 

mogą być mniejsze niż obornika.  



MINERALNE NAWOŻENIE GLEBY 

Podstawą mineralnego  nawożenia gleby jest : 

•   znajomość jej zasobności  (analiza chemiczna  gleby) 

•   znajomość wymagań uprawianego gatunku 
 

Ustalanie dawek nawozów w uprawach polowych powinno uwzględniać  

WSPÓŁCZYNNIK SORPCJI  chemicznej („mnożnik dawki”) , który  wynosi: 

   1-1,2 dla N,    3-5 dla P,    1-1,6 dla K,    1-1,5 dla Mg 

W praktyce jednak oznacza to stosowanie często bardzo wysokiej dawki nawozów, 

dlatego zalecane są dawki dzielone nawozów : 

np.  część nawozów  podawana jesienią + część przed uprawą  (P, K) 

       1/3 dawki  jesienią + 1/3 dawki przed uprawą + 1/3 pogłównie (K)  

       część nawozów przedwegetacyjnie + część pogłównie (N) 
 

W uprawie warzyw o krótkim okresie wegetacji (sałata, rzodkiewka)  podstawą 

nawożenia są wyniki analizy gleby  przed uprawą. 

Dla warzyw  gruntowych pod osłonami  i  substratów organicznych  w praktyce  

nie uwzględnia się  współczynników sorpcji, ze względu na  wysoką sorpcję wymienną  

podłoży w wysokiej kulturze oraz  stosowanie fertygacji, która  przede wszystkim  jest 

sposobem żywienia roślin. 



ULEPSZANIE GLEBY 

Rozkład (dekompozycja, mineralizacja i humifikacja) materii organicznej  

to proces długotrwały (rozkład obornika trwa 3-4 lata).  
 

W glebach o złych właściwościach (silnie eksploatowane, przesuszone, zalane, 

zdegradowane, zainfekowane) poprawa warunków wzrostu korzeni po stosowaniu 

nawozów organicznych następuje dość szybko, jednak nie jest to efekt trwały.   
 

Problemem jest również zmniejszająca się dostępność obornika i mała 

popularność oraz produkcja kompostów  przystosowanych do produkcji 

wielkotowarowej. 

Alternatywą są: 

•  gotowe wyciągi kwasów humusowych (płynne lub stałe) 

•  specyficzne związki mineralne  (np. fosforyn potasu)  

•   kompleksy  mineralno-organiczne wzbogacone wapniem 

•   komposty koprolitowe (wermikomposty) wzbogacone np. w jod 

•   wyciągi z alg 

które wprowadzają do gleby gotowe związki próchniczne lub związki poprawiające 

budowę kompleksu sorpcyjnego (sole kw. alginowego, zw. chitynowe).  

Działają krótkotrwale (najwyżej 1 sezon wegetacyjny) ale są łatwe w stosowaniu, 

wydajne i zwiększają wykorzystanie składników pokarmowych nawet o 50 %.  

To oznacza możliwość zmniejszenia tradycyjnego nawożenia , nawet o ok. 30 %  

 

 



GOSPODARKA SKŁADNIKAMI POKARMOWYMI 

 Korzenie pobierają z podłoża makro- i mikroskładniki jako proste jony, 

które transportowane w stronę wierzchołka rośliny, odżywiając po drodze pędy, 

liście i owoce. 

Im lepsza kondycja korzeni tym lepsze odżywienie roślin w mikro- i makroskładniki 
 

Na drodze fotosyntezy i asymilacji CO2  , w  liściach wytwarzane są skomplikowane 

związki organiczne, które rozprowadzane  są  do owoców, pędów i korzeni. 

Im lepsze warunki wzrostu tym silniejsze i bardziej aktywne  korzenie.  

Łatwość pobierania  i transportu składników  z podłoża jest różna.   
 

•   najłatwiej pobierany i transportowany jest AZOT (zwłaszcza forma N-NH4) 

•   czynnikiem zmniejszającym pobieranie POTASU jest wysoka wilgotność  podłoża      

    przy jego niskiej temperaturze i wysoka wilgotność powietrza ograniczająca  transpirację 

•   FOSFOR jest słabo pobierany  przy niskiej temperaturze i w czasie suszy 

•   WAPŃ  jest  transportowany  właściwie tylko  od korzeni do wierzchołka rośliny.  

    Jest słabo pobierany i transportowany zarówno przy niskiej , wysokiej jak i       

     wahającej się wilgotności podłoża oraz wilgotności powietrza  <60 % i > 80 % 

•   MAGNEZ i MIKROELEMENTY  są słabo pobierane   z podłoża zakwaszonego lub       

     zasadowego oraz przy zaduszeniu korzeni (zalanie).  

 

 Zły bilans  N :K, N:Ca,  K:Ca, K: Mg, Mg:Ca, K:Mg:Ca  zaburza logistykę tych składników 

Makro i mikroelementy (za wyjątkiem Ca) mogą być „płynąc”  

zarówno  w górę jak i w dół rośliny  



ŻYWIENIE ROŚLIN 
Żywienie roślin oznacza  dostarczanie im substancji odżywczych  w ilościach  

niezbędnych do osiągnięcia  plonu  najwyższej jakości . 
 

 W tym celu stosuje się NAWOZY czyli substancje zwierające główne składniki 

pokarmowe   (składniki bez których niemożliwe jest przejście kolejnych stadiów 

rozwojowych)  

oraz 

BIOSTYMULATORY czyli substancje zawierające  związki usprawniających 

procesy życiowe, często wbrew panującym warunkom uprawy.  

Biostymulatory korzystnie wpływają na wzrost korzeni i masy nadziemne, rozwój 

generatywny i wybarwianie owoców. Pozwalają zmniejszyć ilość stosowanych nawozów, 

a nawet środków ochrony roślin, ponieważ zwiększają naturalną odporność roślin.  

Kontrola 

Efekt stosowania różnych biostymulatorów w produkcji rozsady 



Podstawowe funkcje  makroelementów  w roślinie 
AZOT – warunkuje budowę masy nadziemnej 

              Niedobór  - przyspiesza starzenie się roślin. 

              Nadmiar   -  ogranicza plonowanie, pogarsza jakość i wybarwianie owoców,  

                    zwiększa podatność na choroby. 

POTAS – stymuluje gospodarkę wodną i wybarwianie owoców.   

 Niedobór – sprzyja  grubieniu i sztywnieniu  epidermy i  jej pękaniu 

       spowalnia przemiany barwników i wybarwianie owoców 

 Nadmiar  - zaburza pobieranie N, Ca  

FOSFOR –odpowiada za  „energetykę”  rośliny , a że jest  trudno pobierany w 

 warunkach  chłodu , spadają wówczas  jej możliwości fotosyntetyczne i synteza 

 chlorofilu. Uwidaczniają się wówczas antocyjany i fioletowa barwa  organów.   

 P jest niezbędny dla gospodarki hormonalnej, kwitnienia i  powstawania nasion. 

MAGNEZ –  jest niezbędny do syntezy chlorofilu 

WAPŃ –  jest składnikiem budulcowym ścian komórkowych .  

          Niedobór  powoduje ich kruchość , co w warunkach  niedoboru wody w tkankach     

          powoduje ich zasychanie, a przy dużej wilgotności– rozpad .   

          Najbardziej narażone są tkanki o największym naturalnym uwodnieniu  i położone    

          najdalej od korzeni.  Objawem jest sucha zgnilizna wierzchołkowa owoców        

          oraz zamieranie brzegów  (i nerwów) liści  sałaty, kapusty pekińskiej (tipburn) 



DOKARMIANIE DOLISTNE 

Podstawowym zabiegiem jest żywienie dokorzeniowe, ale coraz częściej stosuje 

się alternatywne lub uzupełniające dokarmianie dolistne. 

 

   Pozwala to pozwalające zmniejszyć ilość nawozów dostających się do wód      

       gruntowych.  Jest to szczególnie istotne w aspekcie zmniejszenia depozytu   

       fosforowego i azotowego w glebach i wodach gruntowych.  

 

   Zbiegi dolistne specjalistycznymi nawozami pozwalają również zmniejszyć  

       zawartość azotanów w częściach użytkowych warzyw. 

  

   Dolistne  opryski  są najszybszym zabiegiem interwencyjnym w przypadku         

        zauważenia niedoborów mikroelementów, magnezu, azotu i potasu  

 

   W sposób nalistny stosuje się również nawozy supresyjne dla patogenów,    

       których specyficzne właściwości chemiczne powodują, że patogeny mają            

       znacznie mniejszą szansę na wnikanie do liści (nawozy „u”, nawozy      

       węglanowe,  fosforynowe) 

 

   Dolistnie  stosowane są biostymulatory, zwłaszcza kwitnienia i dojrzewania 

 

 

 

 

 

 



nawóz dolistny  kontrola (woda) 

Wpływ dokarmiania dolistnego  

na wzrost masy zielonej i korzenie ogórka 

Wpływ  interwencyjnego  

dokarmiania dolistnego azotem 

na  odżywienie pora                         

z objawami  niedoboru N 

Wpływ stymulatora wybarwiania  

na intensywność koloru papryki 



Czynniki ograniczające funkcjonowanie korzeni (np. zbyt niska temperatura 

podłoża, zniszczone korzenie, ograniczona transpiracja) powodują, że pomimo 

odpowiedniej zasobności podłoża rośliny nie są w stanie pobrać  z niego 

składników pokarmowych 

Każda dysfunkcja pokarmowa (niedobór, nadmiar, zły bilans składników) 

odzwierciedla się w wyglądzie roślin, bowiem powoduje zaburzenia fizjologiczne 

(choroby nieinfekcyjne) prowadzące do odbarwienia (chlorozy, nieprawidłowe 

wybarwienie owoców) lub zamierania tkanek (nekrozy), pękania epidermy, 

deformacji organów itp.  

Objawów jest bardzo wiele a ich obraz jest często niejasny ze względu na 

nakładanie się kilku czynników (faza wzrostu, warunki klimatyczne).  

OCENA POTRZEB ŻYWIENIOWYCH ROSLIN 

Objaw niedoboru azotu  u pora 

tu: 

 na skutek  zniszczenia korzeni   

przy bardzo wysokim zasoleniu podłoża 



METODY OKREŚLANIA NIEDOBORU LUB NADMIARU 

SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE I W ROŚLINACH 

Analizy chemiczne podłoży 

•   przed rozpoczęciem uprawy  - w celu ustalenia  nawożenia  

•    w czasie uprawy  - w celu  oznaczenia  potrzeb żywieniowych  roślin 

     w przypadku zauważenia niepokojących zmian w wyglądzie roślin 

Analizy chemiczne rośliny dla potwierdzenia, identyfikacji  obserwowanych  zmian  

Diagnostyka wzrokowa : 
 

•   sukcesywna lustracja uprawy i ocena stanu roślin 

•   identyfikacja objawów na podstawie :  - miejsca i warunków występowania 

         - znajomości  fizjologii roślin i charakterystyki gat. 
 

 odcień i jednolitość barwy liści (np. chlorozy, srebrzystość, plamiastość) ,  

 faktura  epidermy liści i owoców (np. pęcherzykowatość, ordzawienia, nekrozy)  

 wygląd owoców (np. deformacje, egzemy)  

Narzędziem pomocnym w ocenie stanu uprawy jest 

FITOMONITORING czyli sukcesywne obserwacje i pomiary 

parametrów klimatu, podłoża i rośliny 

Analizy wody do sporządzania pożywek dla upraw w substratach  
 

Analiza wód drenarskich dla ustalenia efektywności pobierania składników z 

             substratów 



PRZYKŁADY WZROKOWEJ DIAGNOSTYKI OBJAWÓW  

Wysokie zasolenie – nadmiar szybko pobieranych składników (azotu, potasu) 

Nadmiar N  - duże , pęcherzykowate 

liście, słabe wiązanie główki 
Niedobór  N  - jasne dolne  liście  

amonowe ogólno-azotowe potasowe 



PRZYKŁADY WZROKOWEJ DIAGNOSTYKI OBJAWÓW  

Niedobór potasu 

Przewężone ogórki Pękanie komór i epidermy Złe wybarwianie 

Niedobór magnezu Niedobór fosforu 

Zły transport auksyn Osłabienie energii   Chlorozy międzyżyłkowe 



PRZYKŁADY WZROKOWEJ DIAGNOSTYKI OBJAWÓW  

zamieranie brzegów liści sałaty (tipburn) 

Niedobór wapnia w owocach i liściach 

Sucha zgnilizna wierzchołkowa owoców 

Parasolowatość  

liści ogórka 



niedobór 

mikroelementów  

w roślinie  

(przy wysokim pH) 

PRZYKŁADY WZROKOWEJ DIAGNOSTYKI OBJAWÓW  

Niedobór B  
nadmierne skracanie międzywęźli  

i zamieranie wierzchołka 

Niedobór Zn 
„wyostrzenie” liści 

Niedobór Fe 
chloroza   

wierzchołkowa 

Niedobór Mn 
chloroza paciorkowata 

młodych liści 

Niedobór Mo 
guzikowatość róż 
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