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1. WPROWADZENIE  
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie 
planowania zabiegów uprawowych. 

W poradniku zamieszczono: 
− wymagania wstępne określające umiejętności, jakie powinieneś posiadać, abyś mógł bez 

problemów rozpocząć pracę z poradnikiem, 
− cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas zajęć w ramach 

jednostki modułowej, 
− materiał nauczania –  wiadomości teoretyczne stanowiące podstawę do opanowania 

umiejętności praktycznych, 
− zestaw pytań sprawdzających przydatny do sprawdzenia, czy juŜ opanowałeś określone 

treści, 
− ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz opanować 

umiejętności praktyczne, 
− sprawdzian osiągnięć, opracowany w postaci testu, który umoŜliwi Ci sprawdzenie 

Twoich wiadomości i umiejętności. Pozytywny wynik testu potwierdzi, Ŝe dobrze 
pracowałeś podczas zajęć i ukształtowałeś umiejętności z zakresu tej jednostki 
modułowej, 

− wykaz literatury związanej z programem jednostki modułowej, która umoŜliwi 
pogłębienie Twojej wiedzy z zakresu tej jednostki. 
W materiale nauczania zostały opisane zagadnienia dotyczące planowania zabiegów 

uprawowych urodzajności gleb, stosunków wodno–powietrznych, systemów nawadniających, 
potrzeb wodnych roślin warzywnych i sadowniczych, celu uprawy roli, rodzajów zabiegów 
uprawowych, zmianowania, nawoŜenia gleb, metody ochrony roślin, występowania 
szkodników i chwastów, bezpieczeństwa podczas wykonywania upraw, nawoŜenia i ochrony 
roślin. 

Materiał nauczania umieszczony w poradniku zawiera najwaŜniejsze, ujęte w duŜym 
skrócie informacje. Powinieneś korzystać takŜe z innych źródeł informacji, a przede 
wszystkim z literatury wymienionej w spisie na końcu poradnika. 
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Planowanie zabiegów 
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Stosowanie przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej 
oraz ochrony środowiska 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 

− wyszukiwać podstawowe informacje na temat planowania zabiegów uprawowych, 
ochrony roślin, zmianowania w uprawie roli, 

− korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
− selekcjonować, porządkować i przechowywać informacje, 
− dokumentować, notować i selekcjonować informacje, 
− dostrzegać i opisywać związki między naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem 

i jego działalnością, 
− współpracować w grupie, 
− komunikować się i pracować w zespole, 
− dokonywać oceny swoich umiejętności, 
− analizować treść działania, dobierać metody i plan rozwiązania problemu, 
− samodzielnie podejmować decyzje, 
− przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− określić cele i zadania uprawy roli, 
− dobrać metody uprawy roli odpowiednio do rodzaju gleby, 
− przygotować glebę pod uprawę roślin ogrodniczych, 
− określić zasady zmianowania i następstwa roślin ogrodniczych, 
− dobrać uprawki w zaleŜności od rodzaju gleby i uprawianych roślin,  
− scharakteryzować agrotechniczne i ekonomiczne czynniki zmianowania, 
− wyjaśnić zasady działania urządzeń odwadniających i nawadniających, 
− scharakteryzować sposoby regulacji wilgotności gleby, 
− rozróŜnić ściółki oraz typy i rodzaje osłon, 
− scharakteryzować osłony oraz pojemniki stosowane w produkcji ogrodniczej, 
− scharakteryzować nawozy organiczne i mineralne, 
− określić wpływ nawoŜenia na właściwości gleby oraz wzrost, rozwój i plonowanie roślin, 
− określić znaczenie makro− i mikroelementów dla uprawy roślin, 
− obliczyć dawkę nawozu w czystym składniku na hektar na podstawie zaleceń dotyczących 

stosowania, 
− określić zalety i wady kompleksowego nawoŜenia, 
− określić fizyko−chemiczne właściwości podłoŜy i ziemi ogrodniczej, 
− określić przydatność podłoŜy i rodzajów ziemi do określonych upraw, 
− wyjaśnić pojęcia: karencja, prewencja, klasa toksyczności, 
− odczytać oznakowania i skróty literowe zamieszczane na środkach ochrony roślin, 
− rozpoznać podstawowe choroby, szkodniki i chwasty roślin ogrodniczych oraz dobrać 

metody i środki ich zwalczania, 
− określić zakres stosowania integrowanej metody ochrony roślin ogrodniczych, 
− zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 

4.1. Przygotowanie gleby pod uprawę roślin 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Rola, inaczej warstwa uprawna, jest to wierzchnia część gleby, poddawana działaniu 
narzędzi uprawowych. Uprawa roli to całokształt zabiegów wykonywanych narzędziami 
i maszynami uprawowymi w celu stworzenia uprawianym roślinom optymalnych warunków 
wzrostu i rozwoju oraz podniesienia kultury roli. 

Celem uprawy jest nadanie roli jak najlepszej sprawności. Podstawowym celem uprawy 
roli jest stworzenie optymalnych warunków w środowisku glebowym do umieszczenia 
materiału siewnego, jego kiełkowania, wzrostu i rozwoju roślin dla wytworzenia 
maksymalnego plonu o poŜądanej jakości. Uprawa ma na celu nie tylko przygotowanie roli 
dla roślin uprawianych w najbliŜszym sezonie wegetacyjnym, ale takŜe ma cel 
perspektywiczny tj. utrzymanie Ŝyzności gleby na dotychczasowym poziomie lub jej wzrost, 
oraz ochronę środowiska. Cele te moŜna uzyskać przez realizację zadań: 
− poprawienie struktury gleby, 
− regulację stosunków wodno–powietrznych, 
− pobudzenie aktywności mikroorganizmów glebowych, 
− ułatwienie głębokiego przerastania gleby przez korzenie roślin, 
− wprowadzanie do gleby resztek poŜniwnych, nawozów organicznych i mineralnych, 
− zwalczanie chwastów i walkę z erozją, 
− przygotowanie wierzchniej warstwy roli pod siew roślin. 

Podstawowym zabiegiem uprawowym stosowanym w Polsce jest orka, wykonywana 
głównie pługiem lemieszowym. Jest ona zabiegiem najsilniej oddziałującym na glebę. 
Zadaniem orki jest odwrócenie, pokruszenie i wymieszanie warstwy ornej gleby uzyskując: 
− przykrycie i wymieszanie z glebą resztek poŜniwnych, chwastów, nawozów organicznych 

i mineralnych, 
− silne spulchnienie oraz przewietrzenie gleby pobudzając jej aktywność mikrobiologiczną, 
− przemieszczenie z głębszych warstw składników pokarmowych oraz równomierne 

rozmieszczenie w glebie składników i próchnicy. 
Orka spełnia te zadania w róŜnym stopniu, zaleŜnie od: głębokości i szerokości wyoranej 

skiby, prędkości wykonywania orki, typu odkładnicy pługa, wilgotności uprawianej gleby, 
doboru dodatkowych zespołów roboczych pługa (pogłębiacze, kroje, przedpłuŜki). Ze 
względu na zadania jakie spełnia orka w uprawie roli, wyróŜniamy orki zasadnicze, 
uzupełniające, specjalne. 

W skład orki zasadniczej wchodzi podorywka, orka siewna i orka przedzimowa. 
Podorywka jest to orka płytka rozpoczynająca zespół uprawek poŜniwnych, wykonywana 
latem bezpośrednio po zbiorze roślin. Zadaniem podorywki jest: 
− przykrycie resztek poŜniwnych w wyniku czego szybciej ulegają one rozkładowi, 
− niszczenie chwastów, 
− zmniejszenie strat wody przez ograniczenie parowania, 
− ułatwienie wykonania następnej orki. 

Orka siewna jest orką zasadniczą wykonywaną na średnią głębokość rozpoczynającą 
zespół uprawek przedsiewnych pod rośliny ozime. Orka przedzimowa zwana zięblą, jest to 
głęboka orka wykonywana jesienią na polach przeznaczonych pod rośliny jare. Orka 
przedzimowa umoŜliwia uzyskanie wysokiej sprawności roli w okresie siewu, głębokiego 
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spulchnienia i przewietrzenia roli, tworzenia struktury gruzełkowatej oraz ograniczenia 
występowania niektórych chorób i szkodników roślin. Zadaniem tego typu orki jest równieŜ 
niszczenie chwastów poprzez głębokie przyorywanie części nasion oraz podcięcie i umoŜliwienie 
przemarznięciu oraz głębokiemu przykryciu organów podziemnych chwastów wieloletnich. Orki 
uzupełniające są to dodatkowe orki wykonywane obok orek zasadniczych, wyróŜniamy dwie 
orki tzw. odwrotna i orka wiosenna. Orka odwrotna jest orką płytką lub średnią, wykonywaną 
jesienią w celu przyorania obornika lub nawozów zielonych pod rośliny jare. Orka ta jest 
stosowana po podorywce na 2–3 tygodnie przed orką przedzimową. Orka wiosenna jest orką 
płytką lub średnią, której wykonanie pociąga za sobą na ogół silne przesuszenie warstwy 
ornej gleby oraz wydobycie na jej powierzchnię nasion chwastów. Orki wiosenne wykonuje 
się równieŜ, w celu przyorania wiosną obornika pod okopowe po przypadłych oziminach dla 
dokonania przesiewów. Orki specjalne to orka terenów zadarnionych i orka agromelioracyjna. 
WyróŜnia się orki średnie, głębokie i bardzo głębokie. Ich celem jest poprawienie właściwości 
powietrzno–wodnych oraz chemicznych i biologicznych głębszych warstw gleby. 

Zastosowanie pojedynczego zabiegu uprawowego nie wystarcza do osiągnięcia 
określonego celu agrotechnicznego. Aby uzyskać ten cel naleŜy w odpowiednim czasie 
wykonać cały szereg odpowiednio dobranych zabiegów uprawowych. WyróŜnia się 5 
zespołów zabiegów uprawowych: 
− poŜniwne, 
− przedsiewne pod rośliny ozime, 
− przedzimowe, 
− wiosenne, 
− pielęgnowania. 

Pierwszym zespołem zabiegów poŜniwnych jest podorywka połączona z bronowaniem 
lub włókowaniem. Zespół tych uprawek ma za zadanie: przykrycie resztek poŜniwnych, 
ograniczenie strat wody, niszczenie chwastów i ułatwienie poprawnego wykonania orki 
siewnej lub przedzimowej. Zespół zabiegów przedsiewnych pod rośliny ozime ma na celu: 
głębokie spulchnienie roli, wprowadzenie i wymieszanie z glebą nawozów, doprawienie roli 
do siewu oraz nadanie jej sprawności na okres kiełkowania i wschodów roślin, przykrycie 
resztek poŜniwnych i chwastów. Typowy zespół zabiegów przedsiewnych wymaga: 
− orki siewnej z bronowaniem i okresem 3−4 tygodniowym na odleŜenie roli, 
− bronowania bezpośrednio przed siewem lub kultywatorowania + wałowania wałem strunowym, 
− wysiewania nasion. 

Zespół przedzimowych zabiegów uprawowych jest zabiegiem wykonywanym jesienią 
pod zasiewy wiosenne. Zadaniem tego zabiegu jest: głębokie spulchnienie i przewietrzenie 
roli, gromadzenie wody opadowej, wykorzystanie strukturotwórczego działania mrozu, 
zniszczenie niektórych szkodników oraz grzybów i bakterii wywołujących choroby roślin, 
wprowadzenie do roli nawozów. Zespół zabiegów uprawowych przedzimowych obejmuje: 
− rozrzucenia obornika, 
− orki głębokiej przedzimowej. 

Zabiegi uprawowe wykonywane wiosną na polach przygotowanych do siewu lub sadzenia 
roślin tworzą zespół wiosennych zabiegów uprawowych w ramach, których naleŜy: 
wyrównać powierzchnię i ograniczyć straty wody, przyśpieszyć ogrzewanie roli, wprowadzić 
do roli nawozy i pestycydy, zniszczyć wschodzące chwasty, nadać roli sprawność w okresie 
kiełkowania i wschodów roślin. W zaleŜności od rodzaju uprawy stosuje się róŜne zabiegi 
wiosenne np. dla ziemniaków: 
− włókowanie lub bronowanie, 
− stosowanie obornika, orka wiosenna + wał Campbella, 
− sadzenie ziemniaków. 
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Uprawa róŜnych typów gleb 
Czynniki, które naleŜy uwzględnić podczas uprawy róŜnych typów gleb to zawartość 

w niej części spławnialnych, łatwość uzyskania sprawności, pojemność wodna i powietrzna, 
skłonność do erozji. Gleby naleŜące do róŜnych typów, mają często odmienne właściwości 
fizyczne, chemiczne, biologiczne. Aby zapewnić optymalne warunki dla wzrostu i rozwoju 
roślin, naleŜy w uprawie roli na glebach o róŜnych właściwościach kierować się odmiennymi 
zasadami. Wzrost cięŜkości gleby powoduje wzrost oporów, jakie gleba stawia maszynom 
i narzędziom uprawowym. Uprawa gleb lekkich jest stosunkowo łatwa. Zadaniem uprawy 
gleb lekkich jest zwiększenie zapasu wody oraz zapobieganie spalaniu próchnicy. Tym 
rodzajom gleb naleŜy zapewnić stały dopływ masy organicznej w postaci obornika, 
kompostów lub masy zielonej oraz liczbę zabiegów uprawowych ograniczyć do minimum. 
NaleŜy równieŜ unikać głębokiego wzruszania bronami, drapaczami, a zwłaszcza unikać orki 
wiosennej, gdyŜ dostęp do duŜych ilości tlenu powoduje przyśpieszone spalanie próchnicy. 
Zwalczanie chwastów na glebach lekkich prowadzi się przez stosowanie herbicydów, nie 
stosuje się uprawek mechanicznych. 

Uprawa gleb cięŜkich w przeciwieństwie do gleb lekkich jest bardzo trudna i jej 
powodzenie zaleŜy od uchwycenia optymalnego stanu wilgotności gleby, przy której moŜna 
ją uprawiać. Głównym zadaniem uprawy jest poprawienie stosunków powietrznych poprzez 
zwiększenie przewiewności i pulchności tych gleb. Na tych glebach jest na ogół mniejszy 
dostęp tlenu, a wiec spalanie próchnicy jest niewielkie. Liczba stosowanych uprawek moŜe 
być znacznie większa niŜ na glebach lekkich. NajwaŜniejszym zabiegiem uprawowym na 
glebach cięŜkich jest głęboka orka przedzimowa. W zespole uprawek wiosennych stosuje się 
odpowiednio kultywatorowanie, orkę przesuszającą lub zastosowanie wałów kruszących. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Wymień zadania uprawy roli? 
2. Wyjaśnij terminy kultura roli i sprawność roli? 
3. Jakie są rodzaje orek i zadania, jakie mają spełnić? 
4. Jak naleŜy wykonać podorywkę? 
5. Kiedy dopuszczalne jest wykonanie orki wiosennej? 
6. Jakie znaczenie dla właściwego wykonania orki ma dobór odkładnicy, głębokości 

i prędkości orki, wilgotność gleby? 
7. Jakie są cele i sposób wykonania podorywki, orki siewnej i przedzimowej? 
8. Jakie są kierunki zmian w uprawie roli? 
9. Jakie są zadania poszczególnych zespołów zabiegów uprawowych? 
10. Jakie są róŜnice w uprawie gleb lekkich i gleb cięŜkich? 
11. Jakie są zabiegi uprawowe wykonywane w pełnym zespole zabiegów poŜniwnych? 
12. Jakie są przykłady zastosowania zestawów uprawowych w zespołach zabiegów uprawowych 

wiosennych? 
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4.1.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Zaplanuj wykonanie podorywki. 

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować zasady wykonywania podorywki korzystając z literatury, 
2) zaplanować podorywkę, 
3) wyznaczyć kierunek podorywki, rozplanować pole do podorywki, 
4) wytyczyć bruzdy, granice zagonów. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− tyczki miernicze, 
− ciągnik z pługiem, 
− schematy wykonywania podorywki, 
− bruzdomierze, profilomierze. 
 

Ćwiczenie 2. 
Zaplanuj zespół wiosennych zabiegów uprawowych dla roślin wcześnie wschodzących. 

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać informacje na temat zabiegów uprawowych wiosennych w podręczniku, 
2) opracować schemat zabiegów uprawowych stosowanych na glebach lekkich i cięŜkich. 

 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− materiały do pisania, zeszyt, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 

Ćwiczenie 3 
Scharakteryzuj stosowane metody uprawy gleby w produkcji warzywniczej i sadowniczej. 

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać o metodach uprawy roli w produkcji sadowniczej i warzywniczej, 
2) przeprowadzić wywiad w gospodarstwach prowadzących plantacje warzyw i sady, 
3) zebrać informacje o przeprowadzanych zabiegach uprawowych, 
4) porównać informacje z róŜnych gospodarstw, 
5) dokonać oceny uprawy na podstawie róŜnych danych. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
− gospodarstwo warzywnicze i sadownicze, 
− odpowiedni strój do warunków klimatycznych (buty, odzieŜ wierzchnia), 
− mapa terenu, 
− materiały i przybory do pisania. 
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4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

 
Tak 

 
Nie 

1) wyjaśnić cele uprawy roli? � � 
2) zdefiniować termin „kultura roli”? � � 
3) scharakteryzować rodzaje orek? � � 
4) wyjaśnić, w jakim celu wykonujemy podorywkę? � � 
5) wyjaśnić róŜnice między podorywką a orką przedsiewną? � � 
6) wyjaśnić, na czym polega właściwe wykonanie orki? � � 
7) wyjaśnić róŜnicę w uprawie gleb lekkich i cięŜkich? � � 
8) wymienić zespoły uprawek? � � 
9) przygotować glebę pod rośliny warzywne? � � 
10) przygotować glebę pod załoŜenie sadu? � � 
11) dobrać uprawki w zaleŜności od rodzaju gleby? � � 
12) wykonać zabiegi uprawowe przedzimowe? � � 
13) wykonać zabiegi uprawowe wiosenne? � � 
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4.2. Zmianowanie i następstwo roślin 
 

4.2.1. Materiał nauczania 
 

Zmianowaniem nazywamy następstwo roślin, w którym są uwzględnione ich wymagania 
przyrodnicze (glebowe, klimatyczne) oraz agrotechniczne, a kolejno uprawiane na danym 
polu gatunki stwarzają sobie nawzajem dobre warunki wzrostu i plonowania, oraz wpływają 
na podnoszenie Ŝyzności gleby. 

KaŜda wysiewana roślina jest przedplonem dla następnej. Po zbiorze przedplonu 
przygotowujemy pole i wysiewamy roślinę następczą. JeŜeli kolejność roślin wysiewanych na 
danym polu jest przypadkowa, tzn. nie jest uwarunkowana biologią roślin ani wymaganiami 
agrotechnicznymi, to wówczas mówimy o następstwie roślin. Zmianowanie opracowane dla 
kilku pól i na kilka lat nazywamy płodozmianem. Przy układaniu zmianowania konieczna jest 
znajomość lokalnego klimatu i gleby. Układając zmianowania naleŜy uwzględnić następujące 
czynniki: wymagania wodne roślin, wymagania pokarmowe i nawozowe, sposób korzenienia 
się, długość okresu wegetacji, zachwaszczenie gleby, zmęczenie gleby oraz pozostałości 
pestycydów w glebie. Wprowadzanie roślin na gleby nieodpowiednie dla nich wymaga 
poniesienia większych kosztów nawoŜenia i ochrony roślin, przy duŜym ryzyku osiągnięcia 
niŜszych od spodziewanych plonów. NaleŜy równieŜ uwzględnić ukształtowanie terenu, 
warunki klimatyczne danego rejonu, a zwłaszcza ilość i rozkład opadów w okresie wegetacji, 
terminy występowania przymrozków wiosennych i jesiennych, a w zimie silnych mrozów. 
Nieuwzględnienie ich moŜe przynieść duŜe straty. Warunki pogodowe wyznaczają początek 
i koniec wegetacji roślin. NaleŜy pamiętać, Ŝe roślina równieŜ wpływa na siedlisko poprzez 
system korzeniowy i części nadziemne. Rozmieszczenie i wielkość systemu korzeniowego 
decyduje o ilości pobranej wody i składników pokarmowych z poszczególnych warstw gleby 
i o tworzeniu struktury gruzełkowatej. Szybkość wzrostu decyduje o  stopniu zachwaszczenia 
plantacji. WaŜną cechą biologiczną rośliny, którą naleŜy uwzględnić przy opracowywaniu 
zmianowania jest podatność na choroby i szkodniki glebowe. 

Nieprzestrzeganie tych zasad zmianowania roślin wpłynie na obniŜenie poziomu 
uzyskiwanych plonów przy wyŜszych nakładach, co doprowadzi do wyŜszej ceny towaru. 

Do agrotechnicznych czynników zmianowania zaliczamy nawoŜenie organiczne 
i mineralne, wapnowanie, uprawę roli oraz termin siewu. Dobór gatunków i odmian oraz ich 
kolejność będą decydowały o miejscu i częstotliwości stosowania nawozów organicznych 
i wapnowania, a takŜe moŜliwości wykonywania zespołów uprawek. Konsekwencją 
nieprzestrzegania zasad przyrodniczych i agrotechnicznych zmianowania są niŜsze plony, 
często gorszej jakości, a takŜe konieczność ponoszenia większych kosztów nawoŜenia, 
ochrony roślin lub nasion (większa norma wysiewu). Brak zmianowania roślin, moŜe 
spowodować niekorzystne zmiany w środowisku. Wówczas występuje zjawisko zmęczenia 
gleb, którego skutki mogą być róŜne. Do waŜniejszych moŜemy zaliczyć: wzrost 
zachwaszczenia z jednoczesnym wyselekcjonowaniem się trudnych i uciąŜliwych do 
zwalczania chwastów, wzrost natęŜenia występowania chorób i szkodników roślin i gleb, 
zachwianie bilansu wodnego. 

Uprawiana roślina wywiera określony wpływ na środowisko poprzez system korzeniowy 
i ilość pozostawianych resztek poŜniwnych, stosowane zabiegi uprawowe i nawoŜenie. 

Większość gatunków roślin naleŜących do okopowych wymaga nawoŜenia organicznego, 
stosowanego w pełnej dawce lub połowie dawki. Wszystkie rośliny z grupy okopowych są 
bardzo dobrymi przedplonami, poniewaŜ: 
− dzięki nawoŜeniu organicznemu gleba jest zasobna w składniki pokarmowe, 
− wykonana ziębla jest orką głęboką, 
− pole jest dobrze odchwaszczone dzięki uprawkom międzyrzędowym. 
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Płodozmian w gospodarstwie rolnym ujmuje w ramy organizacyjne produkcję roślinną 
w zakresie planowania zasiewów pól, zapotrzebowania na nasiona, nawozy organiczne 
i mineralne, pracę ludzką, na maszyny i narzędzia, a takŜe planowanie wielkości produkcji 
uprawianych roślin i ich zagospodarowania. WyróŜniamy następujące typy płodozmianów: 
− płodozmiany polowe mające w strukturze zasiewów głównie rośliny towarowe, to znaczy 

na sprzedaŜ (np. zboŜa jadalne, buraki cukrowe, ziemniaki jadalne i przemysłowe, 
rzepak), 

− płodozmiany paszowe mające za zadanie uzupełnienie produkcji pasz soczystych, gdy 
gospodarstwo nie dysponuje odpowiednią do potrzeb powierzchnią uŜytków zielonych 
(łąk i pastwisk). W strukturze zasiewów dominują następujące gatunki (kukurydza na 
kiszonkę, kapusta pastewna, buraki pastewne lub cukrowe), 

− płodozmiany specjalne, spełniają róŜnorodne funkcje. Zlokalizowane w terenie falistym 
mają za zadanie ograniczyć występowanie erozji wodnej. Do płodozmianów specjalnych 
zalicza się te, w których występują plantacje nasienne, dostarczające materiału siewnego 
kwalifikowanego.  

Przykład płodozmianu warzywniczego: 
1) kapusta na oborniku, 
2) cebula lub por, 
3) korzeniowe (marchew lub burak ćwikłowy), 
4) ogórki na oborniku, 
5) pomidory, 
6) warzywa strączkowe. 
 

4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest zmianowanie? 
2. Jaka jest róŜnica między następstwem a zmianowaniem? 
3. Jakie są czynniki przyrodnicze zmianowania? 
4. Czym jest powodowane zmęczenie gleb? 
5. Które rośliny zostawiają dobre stanowisko i dlaczego? 
6. Jakie są typy płodozmianów? 
 

4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zaplanuj płodozmiany roślin warzywniczych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać informacje zamieszczonymi w podręczniku, poradniku dla ucznia o zmianowaniu, 
2) zaplanować płodozmian roślin warzywniczych, 
3) zanotować w notatniku proponowany płodozmian, 
4) przedstawić pozostałym kolegom proponowany płodozmian z uzasadnieniem. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− materiały do pisania, 
− poradnik dla ucznia, 
− notatnik, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2 
Opracuj przykłady zmianowania, w których moŜna wprowadzić poplony. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać informacje na temat zmianowania w internecie, 
2) zapisać przykłady zmianowania w notatniku, 
3) przedstawić na forum grupy zanotowane przykłady. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
− foliogramy, przykładowych zmianowa roślin, 
− materiały pisania, 
− notatnik. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

 
Tak 

 
Nie 

1) wyjaśnić, co oznacza termin zmianowanie? � � 
2) wyjaśnić, co to jest poplon? � � 
3) wyjaśnić róŜnicę między następstwem a zmianowaniem? � � 
4) ustalić zmianowanie roślin? � � 
5) wymienić czynniki agrotechniczne zmianowania? � � 
6) wyjaśnić znaczenie zmęczenia gleb? � � 
7) zastosować rośliny zostawiające dobre stanowisko? � � 
8) scharakteryzować rośliny, które nie powinny być uprawiane po sobie? � � 
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4.3. Urządzenia nawadniające i odwadniające 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

Kolejnym etapem w procesie kształcenia będzie poznanie stosunków wodno–
powietrznych gleb niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin. Zabiegi te przyczyniają się 
do regulowania stosunków wilgotnościowych i powietrznych gleb. Woda w glebie spełnia 
waŜne funkcje. Jest niezbędnym składnikiem komórek roślin utrzymującym turgor tkanek 
roślinnych, dzięki czemu np. liście zachowują właściwą pozycję w stosunku do promieni 
słonecznych. Gleba urodzajna powinna zapewnić roślinom właściwą równowagę pomiędzy 
zawartością wody i powietrza. Obydwa te czynniki są niezbędne do Ŝycia roślin, dlatego teŜ 
zadaniem zabiegów melioracyjnych i agrotechnicznych jest stworzenie optymalnych 
stosunków powietrzno–wodnych w glebie. 

Melioracje oznaczają ulepszenie lub przekształcenie środowiska przyrodniczego w celu 
stworzenia najkorzystniejszych warunków do produkcji roślinnej. Przez melioracje rolne 
naleŜy rozumieć zespół zabiegów technicznych i agrotechnicznych, których zadaniem jest 
stworzenie w siedlisku rolnym podstawy do podnoszenia produkcji rolnej i Ŝyzności gleby. 
Najprostsze melioracje polegają na odprowadzeniu nadmiaru wody z gleby za pomocą rowów 
i sączków drenarskich oraz dostarczenie wody roślinom w okresie jej braku w glebie. W tym 
celu naleŜy budować systemy nawadniające, które będą zapewniały prawidłowy rozwój roślin 
w ekstremalnych warunkach. Melioracje odwadniające stosowane są na terenach 
z okresowym lub trwałym nadmiarem wody. System melioracji powinien być uzaleŜniony od 
przyczyny powodującej nadmiar wody. Nadmiar wody w glebie oraz pojawienie się wody 
powierzchniowej w niepoŜądanym okresie jest powodem ograniczonej produkcyjności lub 
nieprzydatności gleby do uŜytkowania rolniczego. Przyczyny występujących 
nieprawidłowości moŜna podzielić na hydrologiczne i wynikające z budowy profilu 
glebowego oraz ukształtowania terenu w obrębie zlewni. Po rozpoznaniu przyczyny 
nadmiernego uwilgotnienia, podtopienia i zabagnienia terenu naleŜy stosować odpowiednie 
środki (agrotechniczne, agromelioracyjne) zapewniające uregulowanie stosunków wodnych 
w glebie. W przypadku nadmiernej wilgoci i pojawiania się nadmiaru wody naleŜy stosować 
następujące zabiegi: 
– konserwacja istniejących cieków, 
– rowy opaskowe dla przechwycenia wód obcych, 
– obwałowania terenów niskich w celu wyeliminowania wylewów, 
– system bruzd i przegonów odpływowych, 
– orka wzdłuŜ spadków na terenach płaskich, 
– wapnowanie gleb cięŜkich dla poprawy przepuszczalności, 
– wprowadzenie do płodozmianu roślin zuŜywających duŜe ilości wody. 

RozróŜnia się dwa sposoby odwadniania: systematyczne i niesystematyczne. 
Odwadnianie niesystematyczne polega na odprowadzeniu za pomocą jednego lub kilku 
rowów czy drenów, niewielkich ilości wody gromadzącej się w małych obniŜeniach terenu 
lub niewielkich zagłębieniach. Odwadnianie systematyczne polega na odprowadzaniu 
nadmiaru wód gruntowych lub powierzchniowych większych obszarów meliorowanych, za pomocą 
systemu rowów i drenów. 

Systematyczna sieć odwadniająca, budowana w celu odprowadzania nadmiaru wody 
z terenów zabagnionych składa się z następujących elementów: 
– odbiornika wody z terenu meliorowanego, 
– głównych rowów odpływowych I rzędu, 
– głównych rowów odpływowych II rzędu i niŜszych rzędów, 
– rowów zbiorczych, odprowadzających wodę z rowów osuszających do rowów głównych, 
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– sieci rowów osuszających, wpadających do rowów zbiorczych, 
– rowów opaskowych, zabezpieczających odwadniany teren przed napływem wód powierzchniowych, 
– rowów przechwytujących wody obce, będące pod ciśnieniem hydrostatycznym, 
– rowów ulgowych, 
– uzupełniającej sieci drenarskiej. 

W celu obniŜenia zwierciadła wody gruntowej na polach ornych stosuje się dreny tj. 
urządzenia podziemne słuŜące do odprowadzania wody z gleby w okresie jej nadmiernego 
uwilgotnienia. Zaletą drenowania w porównaniu z rowami jest mniejsza strata powierzchni na 
urządzenia melioracyjne. Produkcja na terenach drenowanych jest tańsza i bardziej wydajna. 
Ujemną stroną drenowania jest wymywanie z gleby wapnia i związków azotowych w okresach 
poza wegetacją roślin. W zaleŜności od istniejących warunków terenowych stosuje się następujące 
rodzaje drenów: 
– kamienne, stosowane do odwadniania budowli inŜynierskich, czasami takŜe do odwadniania  

sadów oraz ujmowania wód źródłowych, 
− faszynowe, stosowane głównie w gruntach stale podtapianych wodą np. odwadnianie pastwisk, 
− Ŝerdziowe, stosowane wyłącznie w torfach, 
− skrzynkowe, słuŜące do odwadniania gleb torfowych, 
− z rurek ceramicznych, uŜywane do odwadniania pól ornych na glebach mineralnych, 
− mineralnych tworzyw sztucznych, stosowane tak jak dreny z rurek ceramicznych. 

Klasyczna sieć drenarska składa się rurociągów odwadniających, sączków o średnicy 5cm 
i długości do 250m oraz zbieraczy o średnicach powyŜej 5cm. Rurociągi drenarskie wykonuje 
się ze spadkiem, dzięki czemu odciekająca do nich grawitacyjnie woda wolna zostaje 
odprowadzona do odbiornika. Sączki zbierają nadmiar wody z otaczającego gruntu 
i odprowadzają ją do zbieracza. 

Nawodnienie uŜytków rolnych jest stosowane w systemie zabiegów agrotechnicznych. 
WyróŜniamy następujące rodzaje nawodnień: 
− zwilŜające, 
− uŜyźniające, 
− umoŜliwiające zbiór roślin korzeniowych w okresie długotrwałej suszy, 
− regulujące warunki termiczne, 
− oczyszczające, 
− przemywające, 
− retencyjne, pozawegetacyjwne i wegetacyjne. 

Najczęściej stosuje się nawadniania wegetacyjne, którego celem jest dostarczenie do 
gleby brakującej wody w okresie wegetacji roślin uprawowych. KaŜdy system nawadniający 
składa się z zespołu urządzeń technicznych, które spełniają cztery podstawowe funkcje: 
− gromadzenie wody w sztucznych zbiornikach retencyjnych lub akwenach naturalnych, 
− ujęcie wody w miejscach poboru, 
− doprowadzenie wody do obszarów nawadniających, 
− rozprowadzenie wody na powierzchni nawadniającej. 

Ze względu na rodzaj i kierunek ruchu wody w czynnej warstwie gleby wyróŜniamy dwie 
podstawowe grupy systemów nawadniania: 
− podpowierzchniowe, w których gleba zasilana jest wodą podsiąkową: systemy nawodnień 

podsiąkowych i system nawodnień wgłębnych, 
− powierzchniowe, w których gleba jest zasilana wodą przesiąkającą, przy udziale sił 

grawitacyjnych i kapilarnych: systemy nawodnień zalewowych (naturalnych i sztucznych), 
system nawodnień nasiąkowych (stokowych i bruzdowych), system nawodnień 
deszczownianych. 
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System nawodnień podsiąkowych jest najpowszechniej stosowanym systemem 
dwustronnego regulowania stosunków wodnych na uŜytkach zielonych. Do nawodnień jest 
stosowana ta sama sieć melioracyjna, co do odwodnień, lecz wyposaŜona w odpowiednie 
urządzeni piętrzące wodę w rowach (zastawki, przepusty). Systemy te naleŜą do najtańszych 
sposobów nawadniania. W zaleŜności od zasobów wody moŜna wyróŜnić trzy systemy 
nawodnień podsiąkowych: wykorzystywania retencji własnej (odpływ regulowany), podsiąk 
ze zmiennym zwierciadłem wody gruntowej i podsiąk ze stałym zwierciadłem wody 
gruntowej. W ogrodnictwie jest juŜ nie spotykany. 

W strefie chwiejnej równowagi bilansu wodnego w glebie zalecane jest nawodnienie 
poprzez deszczowanie. W odróŜnieniu od innych sposobów, za pośrednictwem urządzeń 
deszczownianych woda jest podawana w postaci zbliŜonej do opadów deszczu tj. kropel 
róŜnej wielkości. Deszczowanie moŜe być uŜywane do nawodnień upraw warzywniczych, 
sadowniczych i szkółkarskich. Deszczownia składa się z następujących głównych elementów: 
ujęcia wody wraz z agregatem pompowym z silnikiem elektrycznym lub spalinowym, 
przewodów rurowych rozprowadzających wodę od ujęcia do obszaru deszczowanego, 
rurociągów deszczujących. 

Nawadnianie kropelkowe jest jednym z bardziej rozwijającym się systemem nawodnień. 
Najpowszechniej jest stosowane w produkcji pod osłonami, ale coraz częściej moŜna go 
spotkać w produkcji polowej. Efektywność nawodnienia kropelkowego waha się w zakresie 
90–99%, gdy tradycyjne deszczownie mają efektywność w zakresie 60–80%. Tak wysoka 
efektywność nawadniania kropelkowego wynika z precyzji podawania wody i znacznym 
ograniczeniem parowania z nawadnianej powierzchni. System oprócz zalet posiada i wady. 
Jest to system wraŜliwy na złą jakość wody, łatwo ulega uszkodzeniom mechanicznym. 
Wymaga od uŜytkownika przynajmniej podstawowej wiedzy dotyczącej technologii 
nawodnień. Podstawowym elementem systemu nawodnień jest emiter. Na podstawie jego 
hydraulicznej charakterystyki oblicza się średnicę przewodów, wydajność pomp i ciśnienia 
pracy całego systemu. W czasie suszy najwaŜniejsze jest podanie roślinom odpowiedniej 
ilości wody. Dlatego naleŜy dokonać wyboru nawodnienia zwracając uwagę na moŜliwości 
instalacji, uwarunkowań technicznych obiektu i rachunku ekonomicznego. 

Systemy odwadniające i nawadniające, aby dobrze działały muszą być konserwowane. 
Okres prawidłowego działania zaleŜny jest od jakości konserwacji. Konserwacja polega na 
corocznie powtarzanych stałych zabiegach w celu utrzymania urządzeń melioracyjnych 
w dobrym stanie i naleŜytej sprawności oraz w celu przedłuŜenia okresu uŜytkowania. 
Konserwacja urządzeń drenarskich polega na utrzymaniu w dobrym stanie rowów odbierających 
wodę ze zbieraczy oraz naprawie wszelkich uszkodzeń w sieci drenarskiej, w studzienkach 
i wylotach. W rowach naleŜy oczyścić i naprawić wszystkie wyloty, w studzienkach usunąć muł. 
O uszkodzeniach świadczą wymokliska i znaczne zawilgocenia lokalne. Uszkodzenia 
naprawia się przez wymianę rurek. W urządzeniach odwadniająco–nawadniających 
konserwacja polega na utrzymaniu rowów melioracyjnych, kanałów odwadniających 
i nawadniających w takim stanie, aby woda miała swobodny odpływ, jak równieŜ 
dopływ.W urządzeniach deszczownianych elementami wymagającymi stałej konserwacji 
podczas nawodnień jak i poza sezonem naleŜą: ujęcia wody, agregaty pompowe, przewody 
ssawne i tłoczne, wyposaŜenie uzupełniające. Wszystkie podziemne rurociągi tłoczne 
i ssawne powinny być po zakończeniu okresu deszczowania dokładnie pozbawione wody. 
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4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Określić, co to jest melioracja? 
2. Jakie zabiegi wchodzą w skład melioracji? 
3. Na czym polega odwadnianie? 
4. Jak zbudowany jest system odwadniający? 
5. Jakie są rodzaje drenów? 
6. Jakie są zalety i wady drenowania? 
7. Jakie są cel nawadniania? 
8. Jakie są elementy systemu nawadniającego? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Oceń stan urządzeń melioracyjnych. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się systemem melioracyjnym w swojej miejscowości, 
2) dokonać przeglądu rowów melioracyjnych wczesną jesienią lub wiosną, 
3) opisać stan rowów w notatniku. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− mapa geodezyjna okolicy, 
− odpowiednie obuwie, 
− zeszyt, notatnik, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj schemat drenu kamiennego i Ŝerdziowego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać informacje na temat rodzajów drenów w poradniku dla ucznia, 
2) wykonać na arkuszu A4  schematy drenów podając ich źródło. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− blok techniczny, przybory kreślarskie, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 3 
Określ zadania systemu melioracji w Twojej okolicy. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać informacje na temat melioracji, 
2) scharakteryzować zadania systemów melioracyjnych, 
3) opisać system melioracji zastosowany w Twojej okolicy, 
4) określić jego zadania, 
5) ocenić jego skuteczność, 
6) zaprezentować wyniki ćwiczenia na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− materiały do pisania, 
− notatnik, 
− dostęp do Internetu, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

 
Tak 

 
Nie 

1) wyjaśnić, co to jest melioracja? � � 
2) wyjaśnić, co to jest odwadnianie? � � 
3) określić cele odwadniania gleby? � � 
4) wymienić rodzaje odwodnień? � � 
5) wyjaśnić zalety i wady drenowania? � � 
6) wymienić rodzaje drenowania i sposób ich wykonania? � � 
7) wyjaśnić cel nawodnień? � � 
8) wymienić rodzaje nawodnień? � � 
9) wyjaśnić, na czym polega deszczownianie? � � 
10) wyjaśnić, na czym polega nawadnianie kropelkowe? � � 
11) określić metody nawadniania powierzchniowego? � � 
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4.4. PodłoŜa i ziemie ogrodnicze 
 

4.4.1. Materiał nauczania 
 

W przedsiębiorstwach rolniczych zajmujących się produkcją roślinną najwaŜniejszym 
czynnikiem produkcji jest ziemia. Ziemie ogrodnicze są wytwarzane poprzez kompostowanie 
róŜnorodnych materiałów ogrodniczych, aŜ do uzyskania postaci ziemistej. Tradycyjne 
jednorodne ziemie ogrodnicze określane są często mianem ziem pomocniczych (liściowa, 
darniowa kompostowa, gnojowa, inspektowa). Powstają one w wyniku przekompostowania 
róŜnych materiałów organicznych (liście, darń z pola po roślinach motylkowych, odpadki 
roślinne i zwierzęce, obornik). Ziemie te mieszane ze sobą w róŜnych proporcjach 
z dodatkiem piasku, Ŝwiru, torfu wysokiego bądź gliny pozwalają uzyskać bardzo Ŝyzne 
podłoŜa noszące nazwę ziem znormalizowanych. Z uwagi na postęp w rozwoju nowych 
technologii upraw szklarniowych, oprócz tradycyjnych i znormalizowanych ziem 
ogrodniczych, wykorzystuje się wiele innych materiałów stanowiących środowisko dla 
rozwoju systemu korzeniowego uprawianych roślin. Mogą one zawierać tylko jeden składnik 
– podłoŜa jednorodne (proste) lub składać się z kilku materiałów wyjściowych – podłoŜa 
złoŜone. Ze względu na rodzaj materiału podłoŜa stosowane w ogrodnictwie dzielą się na 
organiczne i mineralne. PodłoŜa organiczne ze względu na swe pochodzenie są najbardziej 
zbliŜone do ziem ogrodniczych. Powinny mieć małą gęstość, duŜą pojemność wodną, 
właściwą pojemność powietrzną, dobrą i trwałą strukturę utrzymującą się przez cały okres 
uprawy, duŜą zdolność zatrzymywania składników pokarmowych i ich wzajemny stosunek 
oraz dobre właściwości buforowe zapewniające uregulowany odczyn. Do podłoŜy 
organicznych zalicza się: torf wysoki, torf niski, słomę, korę drzew iglastych i liściastych, 
słomę, kompost korowy, węgiel brunatny, trociny, włókno drzewne, włókno kokosowe. 
PodłoŜa mineralne to jedynie środowisko dla wzrostu systemu korzeniowego roślin, 
natomiast wszystkie składniki pokarmowe są pobierane z roztworu wprowadzanego 
regularnie do podłoŜa. Do podłoŜy mineralnych naturalnych zalicza się piasek gruboziarnisty, 
Ŝwir, grys niektórych skał, pumeks, zeolit i wermikulit. Perlit, keramzyt, wełna mineralna, 
wełna szklana – to podłoŜa mineralnie preparowane (przetworzone), natomiast pianki 
i granulaty produkowane z tworzyw sztucznych (poliestry, poliuretan, styropian) moŜna 
określić mianem podłoŜy syntetycznych. PodłoŜa mineralne wykorzystywane w uprawach 
powinny moŜliwie trwale zapewnić uprawianym roślinom odpowiednie warunki wodne, 
powietrzne i cieplne. Muszą być sterylne, czyli całkowicie pozbawione czynników 
chorobotwórczych. PodłoŜa te charakteryzują się na ogół stosunkowo małą pojemnością 
wodną, sorpcyjną oraz znikomym działaniem buforującym. Niektóre z tych podłoŜy są fizycznie 
i chemicznie obojętne. 

PoniŜej przedstawiono charakterystykę oraz sposoby przygotowania ziemi i podłoŜy 
ogrodniczych pod uprawy roślinne. Teren przeznaczony na pryzmowanie ziemi musi być 
zacieniony. W okresie suszy trzeba zlewać ją wodą, by nie dopuścić do zahamowania 
działalności drobnoustrojów. Na pryzmy nie naleŜy wrzucać części pochodzenia 
nieorganicznego (kamienie, szkło), roślin chorych oraz chwastów z dojrzałymi nasionami. 
KaŜda pryzma w ciągu roku powinna być 2–3 razy przerabiana. W zaleŜności od 
przerobionego materiału uzyskujemy ziemię po 1–3 latach. Ziemia inspektowa jest to obornik 
zmieszany z ziemią, stosowana jest jako podłoŜe w uprawie roślin inspektowych. Po roku, po 
kilkakrotnym przerzuceniu pryzmy, otrzymuje się ziemię zasobną w próchnicę i składniki 
pokarmowe. MoŜna ją wykorzystywać do produkcji starszych rozsad oraz jako jeden 
z komponentów podłoŜa do uprawy roślin doniczkowych. Ziemia liściowa otrzymywana jest 
z rozkładu liści drzew i krzewów np. buki, klony, topole, lipy, brzozy, leszczyny i liście 
drzew owocowych. Do produkcji tego typu nie nadają się: olchy i dęby, poniewaŜ zawierają 
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garbniki. Jesienią gromadzimy liście i przykrywamy warstwą ziemi, w tym okresie 2–3 razy 
przerzucamy, 
a w razie suszy podlewamy wodą. Ziemię otrzymujemy po dwóch latach. Ziemia jest bogata 
w próchnicę, ale uboga w składniki pokarmowe. Dla wzbogacenia wartości w trakcie 
produkcji kompost przekładamy warstwą obornika. Stosuje się ją jako podłoŜe do wysiewu 
nasion oraz dodatek do uprawy większości roślin ozdobnych. Ziemia kompostowa 
przygotowywana jest z róŜnych odpadów gospodarskich pochodzenia organicznego: resztki 
roślin i młode chwasty bez nasion. Czas przygotowania to okres 3 lat. Ziemia taka jest 
zasobna w próchnicę i składniki pokarmowe. Stosowana jako domieszka do uprawy roślin 
w inspektach i doniczkowych. Ziemia darniowa przygotowana jest z darni odłogów lub łąk 
znajdujących się na glebach gliniastych. Zdartą darń grubości ok. 8cm naleŜy układać 
warstwami tak, aby powierzchnie roślin były odwrócone. Czas produkcji 1 rok. Nadaje się do 
uprawy goździków, jest uboga w składniki pokarmowe i próchnicę. Ziemia wrzosowa 
produkowana jest z rozkładu pędów wrzosu i igieł drzew iglastych. Jest barwy jasnobrązowej, 
jej struktura jest luźna, a odczyn bardzo kwaśny pH 3,5 do4,5. Jest uboga w składniki 
pokarmowe i próchnicę. Przeznaczona do uprawy róŜaneczników, azalii, wrzosów, wrzośca. 
Ze względu na trudności w uzyskiwaniu obornika, większe znaczenie mają ziemie 
uniwersalne. Na 1m3 ziemi do wysiewu przygotowujemy 2 części gliny średniej, 1 część 
torfu, 1część piasku, 0,6kg wapnia w formie węglanowej, 1,2kg superfosforatu 18% P2O5. 
Przygotowanie mieszanki do uprawy w doniczkach: 7 części gliny średniej, 3 części torfu, 
2 części piasku, 0,6kg wapnia w formie węglanowej, 1,2kg mieszanki nawozowej John Innes. 
Keramzyt podstawowe kruszywo otrzymywane przez wypalenie mechaniczne 
zgranulowanych surowców ilastych. Surowiec wydobywany jest metodą odkrywkową. 
Poddawany jest dokładnemu wymieszaniu celem ujednolicenia struktury i wilgotności. 
Formowane są granule 5−12mm, które po podsuszeniu wprowadzane są do pieca obrotowego 
o temp. 1300°C. Drobne frakcje 5−15mm są wykorzystywane w ogrodnictwie do uprawy 
hydroponicznej, a najdrobniejsze 5mm jako podłoŜe do ukorzeniania sadzonek. Zalety: jest 
lekki, ma odczyn obojętny, nieszkodliwy dla roślin. System korzeniowy uprawianych w nim 
roślin, jest dokładnie oblepiony granulkami keramzytu, co spowodowane jest wnikaniem 
włośników w ich pory. Wełna mineralna miękka charakteryzuje się bardzo duŜą 
plastycznością, pojemność wodna ok. 90% suchej masy, ma odczyn obojętny, przy bardzo 
małej sorpcji. Zawartość składników pokarmowych znikoma. Nie zawiera Ŝadnych 
patogenów, gdyŜ w procesie technologicznym poddawana jest dezynfekcji termicznej. 
Zastosowanie: do wysiewu nasion, ukorzeniania sadzonek, pikowania, dalszej uprawy roślin 
aŜ do uzyskania materiału handlowego. Korzenie uprawianych w niej roślin bardzo łatwo 
przenikają włókna penetrując wnętrze podłoŜa, w którym nie ma nic poza poŜywką, wodą  
i powietrzem. Składniki pokarmowe w formie płynnej muszą być wprowadzane do podłoŜa 
podczas podlewania kropelkowego lub poprzez natryskiwanie podłoŜa roztworem poŜywki. 
Do ziem ogrodniczych stosowane są dodatki takie jak: piasek rzeczny gruboziarnisty, glina, 
kora, torf ogrodniczy. Glina zwiększa zwięzłość podłoŜa naleŜy uŜywać glinę zmroŜoną 
zleŜałą. Kora drzew iglastych i liściastych musi być przekompostowana i wzbogacona 
w składniki pokarmowe. Kompost z kory odznacza się bardzo dobrymi właściwościami 
fizycznymi. Nie moŜna wykorzystywać świeŜej kory. Torf wysoki zwany ogrodniczym 
powstaje z mchu torfowca. Stosowany jest przy uprawie roślin jako dodatek do ziemi. SłuŜy 
za podłoŜe przy wegetatywnym rozmnaŜaniu. UŜywany jest do wyściełania zagonów 
z sadzonkami drzew i krzewów liściastych w celu utrzymania lepszej wilgotności. Zwiększa 
pojemność wodną ziemi i jej przewiewność. Odczyn bardzo kwaśny pH 3,5−4,5.. MoŜna go 
odkwasić stosując wapno lub kredę. Torf niski powstaje w zagłębieniach terenu o podłoŜu 
nieprzepuszczalnym w wysychających zbiornikach wodnych lub dolinach rzek z róŜnych 
gatunków roślin wodnych i mchów. Jest bardziej zasobny w składniki pokarmowe, 
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ma wyŜsze pH (4,5−7,2) zawiera mniej materii organicznej. Perlit jest to wypraŜona skała 
magmowa. Stosowany jako podłoŜe do ukorzeniania, a do tradycyjnych mieszanek dodawany 
jest w celu poprawienia pH i struktury podłoŜa. Jest to porowata skała magmowa biała, szarobiała 
lub biało−perłowa. Kora to podłoŜe do uprawy roślin szklarniowych. Po przekompostowaniu 
i wzbogaceniu w składniki pokarmowe jest bardzo dobrym podłoŜem do uprawy. Posiada 
bardzo dobre właściwości fizyczne, pomimo to naleŜy dodać 1kg N i 2kg CaCO3 na 1m3 
kory. Węgiel brunatny posiada bardzo duŜą pojemność wymienną, duŜą zawartość magnezu, 
pojemność wodną i powietrzną. Cechy te zaleŜne są od stopnia rozdrobnienia. Kora moŜe 
słuŜyć jako dodatek do róŜnych ziem ogrodniczych, zwiększając ich pojemność wymienną 
i wzbogacając w magnez. Nie wymaga sterylizacji przed rozpoczęciem uprawy. HydroŜele 
(superabsorbenty)  posiadają duŜą zdolność wchłaniania cieczy. Powoduje to znaczne 
zwiększenie zawartości dostępnej wody, lepsze ukorzenianie się i wzrost plonów. 

Przesiewanie ma na celu usunięcie z ziemi tych elementów, które nie uległy rozłoŜeniu 
oraz części pochodzenia nieorganicznego. Ziemi nie naleŜy przesiewać przez zbyt gęste sito, 
gdyŜ ziemia bardziej rozdrobniona chłonie mniej wody, łatwo wysycha i łatwo staje się zbita. 
Ziemia stosowana do produkcji musi być odkaŜona, pozbawiona czynników chorobotwórczych 
i szkodników. Jednym ze sposobów odkaŜania jest parowanie za pomocą brony parowej lub 
grzebienia parowego. Dezynfekcję chemiczną przeprowadza się za pomocą formaliny 
technicznej lub basamidu. Ziemia zdezynfekowana powinna odleŜeć 10−14 dni, aby mogły się 
wznowić procesy biochemiczne. Przed zastosowaniem ziemi do produkcji naleŜy wykonać test 
rzeŜuchowy. 

 
Osłony w uprawie warzyw 

Szklarnie, tunele i inspekty stanowią urządzenia techniczne, w których dzięki sztucznie 
stworzonym warunkom jest moŜliwe przesunięcie uprawy na porę wcześniejszą lub opóźnioną, 
podjęcie uprawy roślin o wysokich wymaganiach cieplnych lub o długim okresie wegetacji. 
Szklarnie są wykorzystywane do przyśpieszonej, opóźnionej i przedłuŜonej uprawy warzyw na 
spoŜycie. Dominującymi gatunkami uprawianymi w szklarniach są pomidory, ogórki, sałata, 
papryka, rzodkiewka. Oprócz warzyw, w szklarniach uprawia się równieŜ rośliny ozdobne 
doniczkowe i na kwiat cięty, rozsady warzyw i roślin ozdobnych. Szklarnie budowane w Polsce 
 w oparciu o typowe krajowe projekty moŜna podzielić na: 
− szklarnie pojedyncze o szerokości 6, 9, 12 i 18m oraz długości 30 lub 51m, 
− szklarnie blokowe trzynawowe o szerokości nawy 6 i 9m oraz długości 51m. 
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Rys. 1. Elementy konstrukcyjne szklarni: 1−fundament, 2−cokół, 3−łup ramownicy, 4−rygiel ramownicy, 
5−płatew okapowa, 6−płatew połaciowa, 7−płatew kalenicowa, 8−wietrznik dachowy, 10−nieruchoma 
część ściany, 11−grunt [4, s. 270] 

Elementami konstrukcyjnymi szklarni są: fundament, cokół, słup ramownicy, rygiel 
ramownicy, płatew okapowa, płatew połaciowa, wietrznik dachowy, wietrznik ścienny. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne opierają się na fundamencie, którego podstawa powinna 
się znajdować poniŜej głębokości zamarzania gleby. Część fundamentu wystająca ponad 
powierzchnię gruntu na wysokość 0,4m nazywany cokołem, który stanowi oparcie dla ścian 
bocznych szklarni. Elementami nośnymi szklarni są stalowe ramownice, ustawione, co 3−5m 
oraz połoŜone na nich wzdłuŜ szklarni płatwie słuŜące jako oparcie dla szczeblin ze szkłem. 

Tunele foliowe są to pomieszczenia uprawowe, słuŜące do produkcji ogrodniczej. Tunele 
wysokie pod względem uŜytkowania są zbliŜone do szklarni. Ze względu na rozwiązania 
konstrukcyjne rozróŜnia się trzy typy tuneli wysokich: 
− tunele klasyczne o regularnym kształcie stanowiącym cześć łuku kolistego, 
− tunele o prostych lub łukowato wygiętych ścianach bocznych i regularnej, łukowatej 

połaci dachowej, 
− tunele zblokowane o prostych ścianach bocznych i regularnych lub wydłuŜonych 

łukowato dachach. 

 
Rys. 2. Elementy konstrukcyjne typowego tunelu foliowego: 1−złączka rur bocznych, 2−kolanko, 3−rura 

boczna, 4−sworzeń, 5−pałąk, 6−rura kalenicowa, 7−złączka, 8−uchwyt, 9−rura szczytowa dolna, 
10−wspornik drzwiowy, 11−zawiasy, 12−drzwi, 13−zatyczka, 14−złączka [4, s. 274] 

 
Konstrukcja klasycznych typów tuneli jest wykonana na ogół z profili stalowych 

ocynkowanych o średnicy 20mm, wygiętych w pałąki o kształcie półkolistym i umocowanych 
w górnej części do rury kalenicowej, a w dolnej części do cokołu wykonanego z rur 
stalowych o średnicy 40mm. Pałąki zakłada się na umocowane na cokole stalowe sworznie 
grubości 18mm i długości 20cm. 
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W trakcie uprawy roślin ogrodniczych wykorzystuje się róŜnego rodzaju pojemniki, które 
słuŜą do produkowania rozsad i sadzonek roślin warzywnych, zielarskich, ozdobnych 
i sadowniczych. Do wysiewu nasion i pikowania wielu roślin ogrodniczych wykorzystuje się 
skrzynki wysiewowe. Najczęściej do tego celu stosuje się skrzynki plastykowe o wymiarach 
50x40x10cm. 

 

 
 

Rys.3. Skrzynki wysiewowe [4, s. 294] 

 
Doniczki słuŜą do produkcji rozsad, sadzonek roślin doniczkowych oraz materiału 

szkółkarskiego. W praktyce wykorzystuje się doniczki nietrwałe (jednorazowe) oraz doniczki 
trwałe (wielokrotnego uŜytku). Do doniczek nietrwałych zaliczamy doniczki ziemne, 
torfowo – celulozowe, albo wykonane z włókien kokosowych lub trocin. Doniczki trwałe to 
róŜnego typu doniczki wykonane z tworzyw sztucznych, pierścienie bez dna, spinane z pasków foli 
PE lub PCV. 

 
Rys.4. Doniczki ziemne [4, s. 295] 

 
Rys 5. Doniczki torfowo−celulozowe [4, s. 296] 

 
Rys.6.Doniczki plastykowe [4, s. 297] 
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4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaki jest cel uprawy warzyw pod osłonami? 
2. Jakie znasz rodzaje szklarni? 
3. Jakie są typowe rozmiary szklarni pojedynczych? 
4. Jakie materiały stosujemy do pokrycia tuneli? 
5. Wymień rodzaje podłoŜy stosowanych w uprawie roślin? 
 
 

4.4.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Przygotuj ziemię kompostową do uprawy pod osłonami. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać informacje na temat ziemi kompostowej zawarte w poradniku dla ucznia, 
2) dobrać odpowiednie składniki, 
3) przygotować kompostownik, 
4) zanotować w notatniku informacje na temat przygotowania kompostownia, materiałów 

potrzebnych do wykonania ziemi. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− róŜne składniki potrzebne do przygotowania ziemi, 
− narzędzia niezbędne do wykonania kompostownia (łopata, grabie, widły), 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
  
Ćwiczenie 2 

Wykonaj schemat konstrukcji szklarni. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odnaleźć informacje na temat szklarni w literaturze, 
2) przeanalizować typy i rozmiary szklarni, 
3) dobrać odpowiednią skalę do wykonania schematu, 
4) wykonać na arkuszu A4 schemat szklarni, 
5) wskazać i nazwać elementy konstrukcyjne szklarni. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− blok rysunkowy, 
− przybory kreślarskie, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  Tak Nie 

1) określić cel uprawy pod osłonami? � � 
2) wymienić rodzaje podłoŜy stosowanych w uprawach pod osłonami? � � 
3) wymienić typy szklarni? � � 
4) scharakteryzować szklarnie typu blokowego? � � 
5) scharakteryzować uprawę w tunelach foliowych? � � 
6) wymienić rodzaje pokryć konstrukcji tuneli ? � � 
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4.5. Nawozy organiczne i mineralne 
 

4.5.1. Materiał nauczania 
 

Czynnikami produkcji roślinnej są światło i ciepło, woda, pokarmy z powietrza i pokarmy 
z gleby. DuŜa część składników pokarmowych (94−99%) pochodzi z powietrza, pozostałe 
składniki odŜywcze pochodzą z gleby. Ta mała część składników pokarmowych 
pochodzących z gleby decyduje najczęściej o wielkości plonów. Na podstawie składu 
chemicznego części nadziemnych i podziemnych roślin, moŜna obliczyć w przybliŜeniu ilość 
składników pokarmowych potrzebnych w okresie wegetacji. Na ogół ze wzrostem plonów 
zwiększają się wymagania pokarmowe roślin. Znajomość wymagań pokarmowych oraz 
tempo pobierania poszczególnych składników w czasie wegetacji jest niezbędna do 
prawidłowego nawoŜenia roślin. 

NawoŜenie, to stosowanie nawozów w celu utrzymania lub zwiększenia zawartości 
w glebie składników pokarmowych potrzebnych roślinom (azot, potas, fosfor) oraz 
poprawienia właściwości chemicznych gleby tj.: odczynu gleby, właściwości 
fizykochemicznych, zwiększenie zdolności sorpcyjnych, właściwości fizycznych, polepszenie 
struktury gleby, zwiększenie pojemności wodnej oraz biologicznych, poprzez wpływ 
nawozów na występowanie poŜytecznej mikroflory, z którą wiąŜe się prawidłowy rozkład 
resztek poŜniwnych. NawoŜenie zapobiega obniŜaniu się Ŝyzności gleby. Celem nawoŜenia 
jest dostarczenie roślinom pokarmów potrzebnych do uzyskania określonego poziomu 
plonów oraz oddziaływania na te właściwości gleby, które polepszają warunki plonowania 
roślin. W celu ustalenia dawek nawozu musimy poznać potrzeby pokarmowe roślin. NaleŜy 
uwzględnić czynniki glebowe i klimatyczne, które mają wpływ na potrzeby nawozowe roślin. 
Musimy znać właściwości poszczególnych gatunków roślin, gdyŜ w jednakowych warunkach 
glebowych i klimatycznych jedne z nich mogą pobierać małe ilości składników 
pokarmowych, inne duŜe ilości. RóŜnice między roślinami w pobieraniu składników 
pokarmowych wynikają z długości okresu wegetacji i budowy systemu korzeniowego.  
O potrzebach nawozowych roślin decyduje wiele czynników zaleŜnych i niezaleŜnych od 
rolnika, zmiennych w róŜnych gospodarstwach, a nawet na poszczególnych polach. Dlatego 
we wszystkich wskazówkach dotyczących potrzeb nawozowych roślin stosowane są orientacyjne 
dawki nawozów. 

Nawozy dzielimy na dwie grupy: nawozy organiczne i nawozy mineralne. Nawozy 
organiczne wytwarzane są przewaŜnie z materiału pochodzenia roślinnego. Natomiast 
nawozy mineralne są produkowane w zakładach produkcyjnych, wyrabiane z kopalin lub 
otrzymywane przez syntezę chemiczną. 

Do nawozów organicznych zaliczamy: 
− obornik, 
− gnojowice, 
− gnojówkę, 
− komposty, 
− nawozy zielone, 
− inne np. ptasi pomiot, słomę. 

Wszystkie te nawozy zawierają substancje organiczne, które po złoŜonych przemianach 
tworzą z nich związki próchnicowe, wywierając bardzo korzystny wpływ na właściwości 
fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Nawozy organiczne zawierają substancje 
pochodzenia roślinnego, w których znajdują się wszystkie niezbędne do Ŝycia makro− 
i mikroskładniki pokarmowe. Często z tego powodu nawozy te nazywane są pełnymi. 
Składniki pokarmowe są dostępne dla roślin po mineralizacji nawozów organicznych w glebie. 
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Nawozy te przewaŜnie działają wolno i długo, rośliny mogą z nich korzystać przez cały okres 
wegetacji, a nawet w latach następnych. Nawozy organiczne są bardzo cenione w rolnictwie 
ekologicznym. W nawozach organicznych pomimo ich zalet, znajdują się małe ilości 
najwaŜniejszych składników pokarmowych. Ilości te nie zawsze odpowiadają wymaganiom 
pokarmowym roślin i potrzebom nawozowym. Dlatego teŜ wskazane jest stosowanie 
jednoczesne nawozów organicznych i nawozów mineralnych. 

Nawozy mineralne w przeciwieństwie do organicznych, zawierają na ogół jeden składnik, 
pomimo to, są to nawozy o duŜej koncentracji, szybko działające, zwykle zawierają składniki 
bezpośrednio dostępne dla roślin lub szybko przechodzące formy dostępne. Mogą one szybko 
zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin i uzupełnić zasobność gleby w brakujące składniki. 
Nawozy mineralne i organiczne odpowiednio stosowane doskonale się uzupełniają 
i zaspokajają potrzeby pokarmowe roślin. Nawozy mineralne dzielimy na grupy w zaleŜności 
od podstawowego składnika pokarmowego: 
− nawozy azotowe, 
− nawozy fosforowe, 
− nawozy potasowe i magnezowe, 
− nawozy wapniowe i wapniowo−magnezowe, 
− mikronawozy, 
− nawozy wieloskładnikowe. 

Nawozy azotowe produkowane są z syntetycznego amoniaku. WyróŜniamy cztery grupy 
tych nawozów: 
− amonowe (siarczan amonowy, woda amoniakalna), zawierają azot w postaci amonowej, 
− saletrzane (saletra wapniowa, saletra amonowa, saletrzak magnezowy), zawierają azot 

w postaci azotanowej, 
− saletrzano−amonowe (saletra amonowa, saletrzaki), zawierające azot w postaci 

azotanowej i amonowej, 
− amidowe (mocznik), zawierające azot w postaci amidowej. 

Oprócz makroskładników, które potrzebne są roślinie w stosunkowo duŜych ilościach, 
znajdują się w popiele roślinnym jeszcze inne pierwiastki zwane mikroelementami. NaleŜą do 
nich bor, mangan, miedź, cynk i molibden. Te właśnie mikroelementy, coraz częściej 
stosowane w postaci mikronawozów, zwiększają zdrowotność i plony roślin oraz poprawiają 
ich jakość. Oprócz nawozów jednoskładnikowych stosuje się nawozy wieloskładnikowe. Do 
nawozów wieloskładnikowych zaliczamy nawozy stałe lub płynne, które w swojej masie 
zawierają więcej niŜ jeden składnik pokarmowy w z góry załoŜonym, korzystnym dla roślin 
stosunku. Nawozy wieloskładnikowe mogą być dwuskładnikowe (np. NP lub PK), 
trójskładnikowe (NPK), a nawet zawierające więcej składników, gdy uzupełniane są 
magnezem i mikroelementami (N, P, K, Mg). Nawozy wieloskładnikowe dzielą się na 
mieszane i kompleksowe. Nawozy mieszane uzyskuje się przez zmieszanie nawozów 
jednoskładnikowych. W nawozach wieloskładnikowych wzajemny stosunek składników 
pokarmowych oznacza się liczbami określającymi zawartość danego składnika w 100kg 
nawozu. Przykładem moŜe być 3:10:10 oznacza, Ŝe nawóz jest 23% 
i w 100kg zawiera 3kg N, 10kg P i 10kg K. Stosowane mieszanki nawozów 
wieloskładnikowych w ogrodnictwie to: Fructus1 N:P:K:Mg (17:2,7:14:4,2), 
Mikroflor1(19,5:0:16,2:0). Nawozy kompleksowe uzyskuje się w procesie reakcji 
chemicznych. Zawierają one co najmniej dwa z czterech składników N, P, K, Mg w jednej 
cząsteczce chemicznej i uzyskuje się je przez wymieszanie związku chemicznego, który 
zawiera co najmniej dwa składniki pokarmowe, z jednym lub dwoma nawozami 
pojedynczymi. 
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NawoŜenie ma zapewnić optymalizację właściwości fizycznych i chemiczno−biologicznych 
gleb z zastosowaniem nawozów organicznych, wapnowania i nawozów mineralnych. Rola 
nawozów organicznych polega na utrzymaniu lub zwiększeniu ilości substancji próchnicowych  
w glebie w całym zaminowaniu i dostarczeniu części składników pokarmowych. Wapnowanie 
ma na celu polepszenie właściwości fizycznych, biologicznych i chemicznych. Nawozy 
fosforowe  
i potasowe pokrywają potrzeby pokarmowe roślin w pierwszym i następnych latach, a nawozy 
azotowe głównie w pierwszym roku. 

Nawozy organiczne, a głównie obornik, stosuje się co kilka lat pod rośliny o duŜych potrzebach 
pokarmowych w ciągu całego okresu wegetacji i są to rośliny przewaŜnie okopowe. NawoŜenie 
fosforowe i potasowe ze względu na działanie następcze, trzeba stosować corocznie, określając 
ilości konieczne dla wszystkich roślin w zmianowaniu, dokonując podziału pod poszczególne 
rośliny osobno. 

Znajomość przemiany nawozów w glebie określa ich stosowanie. Nawozy fosforowe, 
potasowe, wapniowe i magnezowe stosuje się przedsiewnie, dokładnie mieszając z glebą. Nawozy 
azotowe w zaleŜności od rodzaju stosuje się przedsiewnie, pogłównie lub dolistnie. Określenie 
potrzeb nawozowych polega na badaniach chemicznych gleby, gdzie oznacza się przede wszystkim 
zawartość potasu i fosforu, magnezu oraz odczyn gleby. Ustalenie dawek nawozu azotowego opiera 
się na wynikach doświadczeń polowych prowadzonych w róŜnych warunkach Polski. Na ich 
podstawie ustalono średnią optymalną dawkę dla kaŜdej rośliny i odchylenia od tej średniej, 
zaleŜnie od kompleksu przydatności rolniczej gleb, warunków klimatycznych, przedplonu, 
gatunków i odmian roślin, poziomu agrotechnicznego, ochrony roślin. W zaleŜności od rodzaju 
roślin, rolnik sam dokonuje określenia dawki nawozu.. Dawki nawozów fosforowych potasowych, 
zaleŜą głównie od potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb. 
 

4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Od czego zaleŜą potrzeby nawozowe i pokarmowe roślin? 
2. Jakie są rodzaje nawozów? 
3. Jakie nawozy zaliczamy do nawozów organicznych? 
4. Jakie zastosowanie mają nawozy organiczne? 
5. Jaką techniką stosuje się obornik? 
6. Jakie są nawozy mineralne? 
7. Jakie są zasady nawoŜenia nawozami mineralnymi? 
8. Jak działają nawozy azotowe? 
9. Jakie są nawozy potasowe? 
10. Jakie są zasady mieszania ze sobą nawozów mineralnych? 
11. Jak określić dawkę nawozów mineralnych? 
12. Co to są mikronawozy? 
13. Jakie znaczenie mają nawozy wieloskładnikowe? 
 
 

4.5.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Rozpoznaj nawozy mineralne. 

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać charakterystyką nawozów w poradniku dla ucznia, 
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2) porównać ilości składników zawartych w poszczególnych nawozach, 
3) rozpoznać nawozy po barwie, zapachu, budowie, rozpuszczalności, 
4) zanotować nazwy rozpoznanych nawozów. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− poradnik dla ucznia, 
− zestawy nawozów nieoznaczonych i oznaczonych, 
− probówki, bibuła filtracyjna, sączki, 
− materiały do pisania, 
− notatnik, 
− próbki nawozów mineralnych, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 

Ćwiczenie 2 
Oblicz zapotrzebowanie na nawozy dla określonych roślin warzywniczych. 

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odczytać wyniki analizy gleby, 
2) ustalić zasobność gleby, 
3) określić potrzeby nawozowe roślin, 
4) określić zapotrzebowanie na nawozy, 
5) przedstawić obliczone zapotrzebowanie na nawozy na forum grupy. 

 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− tabele dawkowania róŜnych nawozów, 
− wyniki analizy gleb, 
− materiały do pisania, notatnik, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 

Ćwiczenie 3 
Określ zasady mieszania nawozów. 

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać informacje o zasadach mieszania nawozów, 
2) zanotować informacje o moŜliwościach mieszania nawozów w notatniku, 
3) zaprezentować zasady mieszania nawozów z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
− tabele mieszania nawozów, 
− materiały do pisania, 
− notatnik. 
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4.5.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz:  Tak Nie 

1) określić potrzeby nawozowe? � � 
2) scharakteryzować nawozy organiczne? � � 
3) określić zastosowanie nawozów organicznych? � � 
4) dokonać klasyfikacji nawozów mineralnych? � � 
5) scharakteryzować nawozy azotowe? � � 
6) scharakteryzować nawozy potasowe? � � 
7) scharakteryzować nawozy fosforowe? � � 
8) wyjaśnić zasady stosowania nawozów mineralnych? � � 
9) wyjaśnić zasady nawoŜenia roślin uprawowych? � � 
10) sformułować zasady mieszania nawozów mineralnych? � � 
11) wyjaśnić zasady przechowywania nawozów mineralnych? � � 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 32

4.6. Choroby, szkodniki i chwasty roślin ogrodniczych 
 
4.6.1. Materiał nauczania 
 

Chwastami nazywamy rośliny, których obecność jest niepoŜądana w uprawie. Są to 
przewaŜnie rośliny dzikie, ale mogą to być teŜ samosiewy roślin uprawnych. W niektórych 
przypadkach chwasty są traktowane jako rośliny uŜytkowe np. zioła, gatunki występujące na 
uŜytkach zielonych, rośliny miododajne. Na zachwaszczonych plantacjach zbiera się niŜsze 
plony i gorszej jakości. Większość chwastów ma mniejsze wymagania klimatyczne 
i pokarmowe niŜ rośliny uprawne, przy znacznie szybszym wzroście. Chwasty zagłuszają  
i wypierają rośliny uprawne konkurując o miejsce i światło. Niektóre chwasty pasoŜytują na 
roślinach uprawnych, osłabiając a nawet niszcząc rośliny Ŝywicielskie. Są Ŝywicielami chorób 
i szkodników roślin uprawnych. Na polach zachwaszczonych zachodzi konieczność 
zwiększenia liczby zabiegów uprawowych, przez co zwiększają się nakłady produkcji. 
Nasiona chwastów dostają się do plonów zanieczyszczając je, co powoduje często trudności 
w oddzieleniu nasion chwastów od plonu głównego. Chwasty występujące w uprawach 
ogrodniczych moŜna podzielić na dwie grupy: 
− chwasty krótkotrwałe (rozmnaŜają się z nasion i po ich wydaniu giną), 
− chwasty wieloletnie (po wydaniu nasion nie giną, ale odradzają się przez wiele lat 

z rozłogów podziemnych, cebulek, pączków na korzeniach). 
Chwasty krótkotrwałe: 

− chwastnica jednostronna (to chwast jary naleŜący do rodziny traw), 
− gorczyca polna znana pod nazwa ognicha (chwast jary naleŜący do rodziny krzyŜowych), 
− gwiazdnica pospolita (chwast jary naleŜący do rodziny goździkowatych), 
− jasnota róŜowa (tworzy formy jare i ozime), 
− komosa biała zwana lebiodą (roślina jara), 
− pokrzywa Ŝegawka (chwast jednoroczny, naleŜy do rodziny pokrzywowatych), 
− rdest ptasi zwany świńską trawą (chwast jednoroczny lub dwuletni, naleŜy do rodziny 

rdestowatych), 
− sporek polny (chwast jary naleŜy do rodziny goździkowatych), 
− starzec zwyczajny (roślina jednoroczna jara lub ozima, naleŜy do rodziny roślin złoŜonych), 
− szarłat szorstki (roślina jara, naleŜy do rodziny szarłatowatych), 
− ptasznik pospolity (roślina jara lub ozima z rodziny krzyŜowych), 
− tobołki polne (chwast jary lub ozimy z rodziny krzyŜowych), 
− Ŝółtlica drobnokwiatowa (roślina jara, naleŜy do rodziny złoŜonych). 

Chwaty wieloletnie: 
− babka lancetowata (naleŜy do rodziny babkowatych), 
− mlecz polny (naleŜy do rodziny złoŜonych), 
− ostroŜeń polny zwany ostem (rodzina złoŜonych), 
− perz właściwy (z rodziny traw), 
− powój polny (naleŜy do rodziny powojowatych), 
− skrzyp polny (uciąŜliwy chwast trwały, naleŜy do rodziny skrzypowatych). 
 
Szkodniki roślin ogrodniczych 

Szkodnikiem nazywamy zwierzę roślinoŜerne, które wskutek masowego rozmnaŜania się 
i uszkadzania roślin powoduje duŜe straty w rolnictwie. Rośliny są zasiedlane przez bardzo 
liczne gatunki organizmów zwierzęcych. Prawidłowe określenie gatunku ułatwia walkę z nim. 
Aby prawidłowo oznaczyć szkodniki konieczna jest znajomość: 
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− stadium rozwoju, w którym wyrządza szkody, 
− rośliny Ŝywicielskiej i uszkadzanych organów, 
− sposobu Ŝerowania i okresu występowania, 
− powodowanych uszkodzeń. 

Do uszkodzeń roślin powodowanych przez szkodniki zaliczamy: 
− Ŝerowanie na powierzchni roślin, 
− zwijanie liści, 
− tworzenie galsów, wyrośli i nabrzmień, 
− wygryzanie w roślinach chodników, 
− minowanie liści. 

Szkodniki naleŜą do dwóch grup zwierząt. Rodzina bezkręgowych, do których zaliczamy: 
nicienie, skorupiaki, wije, pajęczaki, przędziorki, owady i ślimaki. Rodzina kręgowców to: 
gryzonie i ptaki. Ze względu na sposób Ŝerowania szkodników wyróŜnia się grupy: 
monofagiczne, oligofagiczne, polifagiczne. Nicienie są to bardzo drobne i widoczne dopiero 
pod lupą robaki obłe. Nicienie Ŝerują w częściach podziemnych roślin. Zaatakowana plantacja 
Ŝółknie i zasycha. Roztocze naleŜą do gromady pajęczaków. Roztoczami Ŝerującymi na Ŝywych 
roślinach są przędziorki i szpeciele, Ŝerujące najczęściej w szklarniach i sadach. Wysysają 
soki roślinne powodując powstawanie białych drobnych plamek na liściach. Owady stanowią 
najliczniejszą grupę szkodników roślin, są przystosowane do bytowania w rozmaitych 
warunkach środowiskowych na kuli ziemskiej. Do owadów naleŜą: stonka ziemniaczana, 
bielinek kapustnik. Ślimaki uszkadzają róŜne części roślin, wygryzając otwory w liściach, 
ogryzając łodygi i pędy, zjadając wysiane nasiona. Występują na terenach wilgotnych i mokre 
lata. Ptaki najczęściej są poŜyteczne i chronione przez człowieka. śywią się przewaŜnie 
owadami, niektóre jednak powodują szkody np. gołębie, szpaki, wróble. Gryzonie powodują 
straty w uprawach i magazynach. Najgroźniejszymi gryzoniami są mysz polna, nornik polny, 
szczur śniady i wędrowny, oraz zwierzęta większe takie jak zając, królik. 
 
Choroby roślin 

Chorobą nazywamy długotrwałe zaburzenie w czynnościach biologicznych, powodujące 
zmiany w funkcjach Ŝyciowych i wyglądzie roślin. 

 
Rys. 7. Najczęściej spotykane objawy chorób roślin [4, s. 327] 
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Zmiany chorobowe mogą być powodowane zarówno przez mikroorganizmy, i wtedy 
mówimy o czynnikach chorobotwórczych infekcyjnych, jak i przez czynniki nieinfekcyjne. 
Choroby infekcyjne powodowane są przez Ŝywe organizmy zwane patogennymi. Są to 
grzyby, bakterie, wirusy. Choroby nieinfekcyjne (abiotyczne) powodowane są przez 
niesprzyjające warunki siedliska np. nadmiar wody i składników pokarmowych, wysoką lub 
niską temperaturę, zanieczyszczenie powietrza, silne wiatry. 

Objawy chorobowe roślin to zmiany w organizmach roślin wywołane czynnikami 
chorobotwórczymi. Do najczęściej spotykanych zaliczamy: 
− więdnięcie, 
− zgnilizny, 
− zniekształcenia, 
− skarłowacenia, 
− narośla, 
− wydzieliny, 
− obumieranie, 
− rany. 

Czynnikami powodującymi infekcyjne choroby roślin są: grzyby, bakterie, wirusy. 
Grzyby są to organizmy cudzoŜywne, odŜywiające się gotowymi związkami organicznymi, 
czerpanymi z martwych lub Ŝywych tkanek roślin. Wydzielają do podłoŜa enzymy, które 
rozkładają substancje organiczne na związki przyswajalne dla roślin. Grzyby atakują rośliny, 
ziarno, bulwy, drewno. Przenoszone są przez owady. Większość grzybów zimuje w stadium 
grzybni lub zarodników przetrwalnikowych w resztkach poŜniwnych, glebie, na roślinach 
w polu, w sadzie. Pod względem rozwoju i cech morfologicznych wyróŜniamy 4 klasy 
grzybów: 
− klasa I – pragrzyby, 
− klasa II – glonowce, 
− klasa III – workowce, 
− klasa IV – podstawczaki. 

Oprócz nich wyróŜniamy grupę grzybów niedoskonałych. 
Klasa pragrzyby charakteryzuje się brakiem grzybni właściwej, przedstawicielami tej grupy 
są parch prószysty ziemniaka i kiła kapusty. Klasa glonowce to grzyby mające grzybnię 
jednokomórkową. Do glonowców naleŜą sprawcy zgorzeli siewek, mączniaków rzekomych. 
Klasa workowce obejmuje grzyby mające z reguły dwa stadia rozwojowe. Workowce to 
bardzo liczna grupa grzybów i są sprawcami wielu chorób: mączniaków prawdziwych, 
zgorzeli, zgnilizn, plamistości, septorioz, parcha jabłoni i gruszy. Klasa podstawczaki 
wytwarzają podstawkę, w której powstają zarodniki. Podstawczaki są przyczyną rdzy, głowni 
i śnieci u zbóŜ i innych roślin. Grzyby niedoskonałe nie rozmnaŜają się płciowo. Większość 
tych grzybów powoduje plamy na liściach, łodygach i owocach roślin, atakują takŜe wiązki 
przewodzące roślin lub rozkładają tkanki bulw, korzeni, owoców. 

Bakterie są organizmami jednokomórkowymi o prostej budowie, lecz wyposaŜonymi 
w złoŜony aparat enzymatyczny. Do chorób bakteryjnych zaliczamy: bakteriozę 
pierścieniową ziemniaka, rak bakteryjny drzew owocowych, zarazę ogniową gruszy i jabłoni. 
Głównym źródłem chorób bakteryjnych jest materiał rozmnoŜeniowy (nasiona, bulwy) i resztki 
poŜniwne. 

Wirusy rozmnaŜają się tylko na Ŝywych organizmach, kosztem ich składników. Są 
przyczyną wielu chorób objawiających się mozaikowatością liści, Ŝółtaczkami oraz 
zniekształceniami w postaci karłowatości, liściozwoju, rozetkowatości, kędzierzawki. 
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4.6.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co nazywamy chwastami? 
2. Na czym polega szkodliwość chwastów? 
3. Ile jest grup chwastów w uprawach ogrodniczych? 
4. Jakie występują chwasty jednoroczne? 
5. Jakie występują chwasty wieloletnie? 
6. Co to są szkodniki roślin? 
7. Jakie są rodzaje uszkodzeń powodowane przez szkodniki? 
8. Jakie są rodziny szkodników? 
9. Co to są nicienie? 
10. Co to jest choroba roślin? 
11. Jakie są objawy chorobowe roślin? 
12. Co to są grzyby? 
13. Jakie są rodzaje i klasy grzybów? 
14. Jakich są przedstawiciel grzybów niedoskonałych? 
15. Co to są bakterie? 
16. Co jest źródłem chorób bakteryjnych? 
17. Jak rozwijają się wirusy? 
18. Jakie są objawy chorób wirusowych? 
 
4.6.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

RozróŜnij objawy chorobowe roślin warzywnych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wybrać 10 roślin z róŜnymi objawami chorobowymi, 
2) oddzielić rośliny z objawami chorób powodowanymi przez czynniki infekcyjne 

i nieinfekcyjne, 
3) scharakteryzować rodzaje objawów i widoczne stadia rozwojowe organizmów 

chorobotwórczych, 
4) zanotować informacje w notatniku, 
5) przedstawić na forum grupy rozpoznane objawy chorobowe roślin. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− rośliny z objawami chorób, 
− atlas chorób roślin warzywnych, 
− atlas szkodników roślin warzywnych, 
− notatnik i materiały do pisania, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2  
Rozpoznaj chwasty. 

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) wybrać 10 róŜnych chwastów, 
2) wyróŜnić chwasty krótkotrwałe i wieloletnie, 
3) zanotować w notatniku rozpoznane chwasty i opisać je. 

 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− atlas chwastów, 
− róŜne chwasty, 
− dostęp do Internetu, 
− notatnik, materiały do pisania, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 

Ćwiczenie 3 
Scharakteryzuj rodzaje uszkodzeń powodowanych przez szkodniki w roślinach warzywniczych. 

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) przeczytać informacje na temat szkodników w poradniku dla ucznia, 
2) opisać uszkodzenia powodowane przez szkodniki, 
3) wskazać szkodniki, 
4) zanotować informacje, przedstawić pozostałej części grupy , wyróŜnić chwasty krótkotrwałe 

i wieloletnie 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− atlas szkodników, 
− atlas chorób roślin warzywniczych, 
− materiały do pisania i notatnik, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
− zestaw roślin uszkodzonych przez szkodniki. 
 

4.6.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz: Tak Nie 

1) wyjaśnić, co to są chwasty? � � 
2) scharakteryzować chwasty? � � 
3) sklasyfikować chwasty? � � 
4) scharakteryzować szkodniki roślin? � � 
5) wymienić rodzaje szkodników roślin? � � 
6) scharakteryzować objawy chorobowe roślin? � � 
7) wyjaśnić, co to są grzyby? � � 
8) wymienić klasy grzybów? � � 
9) scharakteryzować źródła chorób bakteryjnych? � � 
10) wymienić rodzaje bakterii w uprawach ogrodniczych? � � 
11) scharakteryzować rozwój wirusów? � � 
12) określić objawy chorób wirusowych roślin? � � 
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4.7. Metody ochrony roślin ogrodniczych 
 

4.7.1. Materiał nauczania 
 

Celem ochrony roślin jest opracowanie metod i sposobów ograniczenia zagroŜenia upraw 
przez agrofagi. MoŜna wydzielić dwie zasadnicze grupy metod ochrony roślin przed 
szkodnikami i chorobami. Są to metody zapobiegawcze, do których zaliczamy kwarantannę, 
metody agrotechniczne i hodowlane. Drugą grupę stanowią metody bezpośredniego 
zwalczania. Zaliczamy do nich metody mechaniczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne. W praktyce 
stosuje się wzajemne uzupełnianie metod w zaleŜności od potrzeb i warunków. 

Kwarantanna roślin jest to zespół zabiegów mających na celu niedopuszczenie do 
zawleczenia i rozprzestrzeniania się po kraju, waŜnych gospodarczo patogenów, szkodników 
i chwastów. WyróŜniamy kwarantannę wewnętrzną dotyczącą nadzoru wewnątrz kraju, 
i zewnętrzną dotyczącą wymiany towaru z zagranicą. Obiekty kwarantannowane to szkodliwe 
organizmy, które powodują powaŜne straty gospodarcze i wprowadzone do nowego 
środowiska mogą się w nim rozprzestrzeniać i rozmnaŜać. Na obowiązującej w Polsce liście 
kwarantannowej znajduje się 49 chorób, 42 szkodniki i 9 chwastów. 

Metody agrotechniczne są to zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne roślin, stwarzające 
optymalne warunki rozwoju roślinom uprawnym oraz uniemoŜliwiające rozwój chorób, 
szkodników i chwastów. Stanowią jedną z najstarszych metod w ochronie roślin szeroko 
stosowaną i o duŜym znaczeniu. Do metod agrotechnicznych zaliczamy juŜ wcześniej 
poznane metody uprawy roli (podorywka, orka, nawoŜenie, płodozmian). Wymienione 
zabiegi agrotechniczne umoŜliwiają wysoką skuteczność ochrony roślin przed rozwojem 
chorób, chwastów i szkodników. 

Metody hodowlane polegają na wyhodowaniu odmian nie tylko lepiej plonujących 
i smaczniejszych, ale i odporniejszych na choroby i szkodniki. Pomimo znacznego postępu 
nie ma jednak odmian całkowicie odpornych. 

Metody fizyczne polegają na wykorzystaniu róŜnych form energii w zwalczaniu chorób, 
szkodników i chwastów. Do tej grupy moŜna zaliczyć termiczne odkaŜanie gleby, ochronę 
sadów przed przymrozkami przez odymianie czy promieniowanie. Patogenny glebowe moŜna 
niszczyć wysoką temperaturą, przez ugorowanie, kompostowanie lub działanie światła 
słonecznego. 

Metody mechaniczne są najstarszymi metodami stosowanymi w ochronie roślin. Polegają 
one na niszczeniu i zbieraniu szkodników oraz na stosowaniu róŜnych form odstraszania 
zwierząt. Stosuje się tu róŜnego rodzaju pułapki, czyszczenie ziarna i usuwanie nasion 
chwastów, a takŜe bezpośrednie niszczenie chwastów. W ochronie przed chwastami stosuje 
się zabiegi uprawowe poprzedzające siew, jak równieŜ zabiegi pielęgnacyjne wykonywane po 
wschodach lub jeszcze przed wschodami roślin. Zabiegi mechaniczne w ochronie roślin przed 
chorobami to usuwanie z pola chorych roślin lub ich części będących źródłem infekcji, 
niszczenie resztek poŜniwnych. 

Metody biologiczne polegają na wykorzystywaniu organizmów Ŝywych w celu 
ograniczenia występowaniu agrofagów. Metody biologiczne sprowadzają się do 
podejmowania działań w dwóch kierunkach. Pierwszy to wykorzystanie procesów 
naturalnych zachodzących w środowisku, na polu, w sadzie, stworzenie optymalnych 
warunków rozwoju miejscowych organizmów poŜytecznych. Największe znaczenie z krajowych 
gatunków sprzyjających ochronie upraw mają ptaki, biedronki, drapieŜne roztocza. Drugi kierunek 
działań to bezpośrednie uŜycie wrogów naturalnych. Polega to na wprowadzaniu gatunków 
poŜytecznych. 

Metody chemiczne ochrony roślin polegają na uŜyciu chemicznych środków ochrony 
roślin, czyli pestycydów. Są to najbardziej rozpowszechnione metody ochrony roślin.  
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W zaleŜności od zwalczanego szkodnika oraz konkretnych potrzeb dobiera się sposób stosowania 
środków ochrony roślin. MoŜe to być opryskiwanie, aerozolowanie, zaprawianie, stosowanie 
granulatów, zakładanie zatrutych przynęt lub substancji odstraszających. Chemiczne środki ochrony 
roślin stosowane w rolnictwie zawierają jako główny składnik substancję biologiczno czynną 
(składnik aktywny), powodującą zniszczenie określonego organizmu szkodliwego. Oprócz 
substancji biologicznie czynnych w skład preparatów wchodzą rozpuszczalniki, nośniki i inne 
nieaktywne biologicznie składniki dodatkowe. Środki ochrony roślin dostępne są jako róŜnorodne 
ciekłe i stałe formy uŜytkowe. KaŜda forma ma własne oznaczenie kodowe, zatwierdzone przez 
organizacje międzynarodowe. Najczęściej stosowane ciekłe formy uŜytkowe: 
− koncentraty do rozpuszczania w wodzie (SL), 
− płyny do sporządzania emulsji wodnej (EC), 
− stęŜone zawiesiny (S.C.), 
− ciecze ultra nisko objętościowe (UL), 
− dyspensery aerozolowe (AE). 

Stałe formy uŜytkowe to: 
− proszki do sporządzania zawiesiny wodnej (WP), 
− proszki rozpuszczalne w wodzie (SP), 
− róŜne rodzaje granulatów (GR), 
− proszki do opylania (DP). 
Środki ochrony roślin mogą być stosowane tylko wtedy, gdy zostaną zatwierdzone do 

obrotu przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej. Lista dopuszczonych środków 
jest ogłaszana co roku. Środki ochrony roślin dzieli się na szereg grup, przyjmując za 
podstawę ich formę, sposób i mechanizm działania, ich przeznaczenie. Według takiego 
kryterium środki ochrony roślin dzieli się na: 
− herbicydy (przeznaczone do walki z chwastami), 
− insektycydy (środki owadobójcze), 
− fungicydy (przeznaczone do zwalczania chorób), 
− akarcydy (do zwalczania szkodliwych roztoczy), 
− repelenty (środki odstraszające np. ptaki). 
Środki ochrony roślin przeznaczone do zwalczania niepoŜądanej roślinności, chwastów, 

noszą nazwę herbicydów lub środków chwastobójczych. Stosowanie herbicydów stanowi 
uzupełnienie mechanicznych zabiegów uprawowych. Zalety stosowania herbicydów to: 
− szybkie i wczesne usunięcie konkurencji chwastów, 
− zmniejszenie liczby uprawek pielęgnacyjnych, przez co zmniejsza się przenoszenie 

chorób wirusowych, ugniatanie, przesuszanie gleby i mineralizacja próchnicy, 
− łatwiejszy zbiór roślin. 

Ujemne strony stosowania herbicydów to moŜliwość nasilenia się występowania na polach 
gatunków chwastów odpornych na herbicydy, a takŜe wpływ utrzymujących się pozostałości 
herbicydów na glebę i rośliny następcze. Klasyfikacji herbicydów dokonujemy ze względu na: 
− sposób działania (kontaktowe i układowe), 
− sposób stosowania (nalistne, doglebowe i nalistno−doglebowe), 
− termin stosowania (przesiewne i posiewne), 
− charakter substancji aktywnej (grupy chemiczne). 

Zoocydy to związki chemiczne do zwalczania lub odstraszania szkodników na polach, 
w sadach, w ogrodach, w lasach, w magazynach, a takŜe do niszczenia owadów szkodliwych pod 
względem sanitarnym. Najliczniejszą grupę zoocydów stanowią insektycydy, czyli środki 
owadobójcze. Podział zoocydów. 
− w zaleŜności od drogi, którą te substancje wnikają do zwalczanego organizmu: 

powierzchniowe, wgłębne, układowe, 
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− w zaleŜności od sposobu działania na szkodniki: Ŝołądkowe, kontaktowe, 
− w zaleŜności od czasu powstawania danej grupy moŜna łączyć je w generacje: I generacja, 

II generacja, III generacja. 
Fungicydy są przeznaczone do ochrony upraw przed chorobami pochodzenia 

grzybowego. Ich stosowanie ma charakter przede wszystkim zapobiegawczy, w bardzo 
ograniczonym zakresie moŜemy leczyć rośliny juŜ zaatakowane. Skuteczna ochrona roślin 
wymaga, aby preparat znalazł się na roślinie przed zainfekowaniem. 

Przykładowe przygotowanie cieczy uŜytkowej. Pierwszą czynnością jest ustalenie dawki 
preparatu na jednostkę powierzchni. Dawki są podawane na etykietkach preparatu, ich 
wysokość zaleŜy od zwalczanego gatunku, ilości cieczy zuŜywanej na hektar przez dany 
opryskiwacz, rodzaju gleby. Przykład: jeŜeli zalecane stęŜenie wynosi 1%, znaczy to, Ŝe na 
kaŜde 100l wody naleŜy uŜyć 1kg preparatu. Podczas sporządzania niewielkich ilości duŜym 
ułatwieniem będzie zapamiętanie, Ŝe 1ml lub 1gram preparatu rozcieńczony w 1l wody daje 
stęŜenie 0,1%. 

 
Integrowana ochrona roślin 

Jest to łączne wykorzystywanie dostępnych sposobów i metod zwalczania agrofagów, 
uwzględniające agrotechnikę, odmiany odporne, wrogów naturalnych oraz biologiczne 
i chemiczne zwalczanie w celu skutecznego, bezpiecznego i opłacalnego obniŜenia 
liczebności agrofagów do takiego poziomu, poniŜej którego nie wyrządzają one szkód 
gospodarczych. Integrację w ochronie roślin stosuje się ze względu na fakt, iŜ Ŝadna 
z proponowanych obecnie metod stosowana oddzielnie nie zapewnia pełnej ochrony roślin. 
Integrowana ochrona to przyszłość dla większości systemów gospodarowania rolniczego. 
Pełne wykorzystanie zaleŜy od wiedzy i umiejętności uŜytkownika, zgromadzenia informacji 
i właściwego ich wykorzystania. Integrowana ochrona roślin znalazła szerokie zastosowanie 
w sadach i uprawach szklarniowych. Wykorzystuje się tam owady drapieŜne i pasoŜytnicze, 
biopreparaty, odmiany odporne, progi ekonomicznej szkodliwości, metody agrotechniczne, 
a takŜe chemiczne preparaty selektywne. 

Ochrona zdrowia ludzi i zwierząt jak równieŜ środowiska ma pierwszeństwo nad poprawą 
poziomu produkcji roślinnej. Jest to podstawowe zalecenie obowiązujące przy dopuszczeniu 
do obrotu środków ochrony roślin. Są to związki biologicznie aktywne w stosunku do roślin, 
zwierząt i mikroorganizmów. Ich stosowanie nie jest wolne od wad i zagroŜeń. Poznanie 
zjawisk, zachodzących w środowisku po zastosowaniu środków ochrony roślin, umoŜliwia 
podejmowanie działań nie dopuszczających lub ograniczających negatywne skutki dla roślin, 
gleby, zwierząt i ludzi. Po zastosowaniu preparatu chemicznego ulega on procesom 
fizycznym, chemicznym i biologicznym. Procesy te wpływają korzystnie jak i ujemnie na ich 
skuteczność, jak teŜ na środowisko. Dlatego teŜ w trakcie stosowania środka waŜne jest 
przestrzeganie poziomu tolerancji, karencji i prewencji. Tolerancja określa ile pozostałości 
substancji biologicznie czynnej moŜe się znaleźć w Ŝywności lub paszy w czasie zbioru lub 
uboju. Okresem karencji nazywamy minimalny czas, podawany w dniach, jaki musi być 
zachowany od oprysku do zbioru. W tym czasie substancja chemiczna rozkłada się na związki 
nietoksyczne dla ludzi i zwierząt, a zawartość pozostałości powinna zmniejszyć się do zera 
lub do ilości praktycznie nieszkodliwych dla zdrowia. Prewencja to ustalona liczba godzin lub 
dni, w ciągu, których pszczoły, zwierzęta domowe i ludzie nie powinni stykać się z roślinami, 
na których wykonano zabieg ochronny. 
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4.7.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaki jest cel ochrony roślin? 
2. Jakie są metody ochrony roślin? 
3. Na czym polegają metody zapobiegawcze? 
4. Na czym polegają metody agrotechniczne? 
5. Co to jest kwarantanna roślin? 
6. Co to są metody mechaniczne? 
7. Co to są metody chemiczne? 
8. Jakie są zalety i wady stosowania herbicydów? 
9. Jak klasyfikuje się herbicydy? 
10. Co to są zoocydy? 
11. Na czym polega integrowana ochrona roślin? 
12. Co to jest tolerancja? 
13. Co to jest karencja i dlaczego naleŜy jej przestrzegać? 
14. Co to jest prewencja? 
 

4.7.3. Ćwiczenia 
Ćwiczenie 1 

Wyjaśnij sposób działania herbicydu. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) obsiać poletko nasionami marchwi, 
2) dokonać oprysku herbicydem, 
3) obserwować wschody marchwi i chwastów, 
4) zanotować zaobserwowane zmiany. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− poletko do uprawy marchwi, 
− opryskiwacz ręczny, 
− herbicyd, 
− notatnik, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 

Ćwiczenie 2 
Zaplanuj cykl zwalczania chwastów. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) posługując się programem ochrony roślin, opracować plan zwalczania chwastów 
w uprawach kilku wybranych roślin, np. na plantacjach pomidorów, cebuli, grochu, 

2) zanotować w notatniku proponowany cykl zwalczania chwastów, 
3) zaplanować rodzaj stosowanego środka zwalczającego chwasty. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− aktualny program ochrony roślin, 
− materiały do pisania, 
− notatnik, 
− katalog środków chwastobójczych, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Scharakteryzuj preparaty ochrony roślin. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać treść etykietek na opakowaniach, 
2) określić nazwy substancji biologicznie czynnych, 
3) określić klasę toksyczności, formę uŜytkową, zastosowanie, 
4) przedstawić wyniki ćwiczenia na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− róŜne preparaty krajowe i zagraniczne do zwalczania chwastów, 
− katalogi preparatów, 
− materiały do pisania i notatnik, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.7.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 

1) określić cel ochrony roślin? � � 
2) wymienić metody ochrony roślin? � � 
3) scharakteryzować metody ochrony roślin? � � 
4) wymienić wady i zalety herbicydów? � � 
5) sklasyfikować herbicydy? � � 
6) scharakteryzować integrowaną ochronę roślin? � � 
7) wyjaśnić pojęcie tolerancji? � � 
8) wyjaśnić, dlaczego naleŜy przestrzegać karencji? � � 
9) wyjaśnić, na czym polega prewencja? � � 
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4.8. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

4.8.1. Materiał nauczania 
 

UŜywane w ochronie roślin preparaty są często trujące dla ludzi i zwierząt, toteŜ stosując 
je naleŜy przestrzegać pewnych zasad, wynikających ze szkodliwego działania tych środków. 
Wszelkie czynności podczas tych prac muszą być wykonywane w odzieŜy ochronnej 
(okulary, maski, kombinezony, rękawice gumowe i buty gumowe). Do pracy nie naleŜy 
przystępować na czczo, a w jej trakcie nie wolno jeść, pić ani palić. JeŜeli praca trwa dłuŜej to 
naleŜy, co 2−3 godziny myć ręce. Po zakończeniu pracy i zdjęciu odzieŜy ochronnej 
konieczne jest umycie rąk i twarzy bieŜącą wodą z mydłem, kilkakrotne przepłukanie ust, 
a w miejscach, gdzie są ku temu warunki umycie całego ciała. Przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa naleŜy rozpocząć od prawidłowego magazynowania środków ochrony roślin. 
NaleŜy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych, zwłaszcza 
dzieci, odizolowanych od Ŝywności i pasz. Bardzo duŜe zagroŜenie występuje podczas 
przygotowania cieczy uŜytkowej. Przed przystąpieniem do przygotowywania cieczy 
uŜytkowej naleŜy bezwzględnie przeczytać umieszczoną na kaŜdym opakowaniu etykietkę 
zawierającą instrukcję stosowania środka i przestrzegać zawartych w niej  zaleceń 
dotyczących wymaganej odzieŜy ochronnej. W miejscu wykonywania zabiegów ochronnych, 
zawsze powinny przebywać dwie osoby. Osoba wykonująca zabiegi jest odpowiedzialna nie 
tylko za siebie, ale takŜe za inne osoby, zarówno pozostające w sąsiedztwie wykonywanego 
zabiegu, jak i za te, które będą spoŜywać produkty. NaleŜy zawsze przeciwdziałać znoszeniu 
cieczy uŜytkowej na sąsiednie plantacje. W innym wypadku naleŜy powiadomić właściciela 
jaki środek znalazł się na jego polu. Bezpieczeństwo stosowania zabiegów to takŜe dbałość 
o otaczające nas środowisko. Zabiegi chemicznymi środkami ochrony roślin naleŜy 
wykonywać tylko w uzasadnionych przypadkach, wybierając środki o niŜszej toksyczności  
i działaniu selektywnym. Bezwzględnie naleŜy pilnować, aby preparat czy ciecz uŜytkowa nie 
przedostały się do ujęć wody pitnej oraz wód gruntowych i powierzchniowych. Wszystkie 
czynności związane z przygotowaniem cieczy uŜytkowej, jak i później, przy uŜyciu 
opryskiwacza, naleŜy wykonywać w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach nie 
stwarzających zagroŜeń dla wód. Zabiegi ochrony roślin naleŜy przeprowadzać w dni 
bezwietrzne. W razie zapchania się dyszy naleŜy przerwać oprysk, dyszę odkręcić i dokładnie 
oczyścić odpowiednimi narzędziami. Dysz nie naleŜy przedmuchiwać ustami. Po zakończeniu 
pracy naleŜy kaŜdorazowo przemyć czystą wodą opryskiwacz. 

Wszystkie nawozy są szkodliwe dla zdrowia człowieka. Wiele z nich ma uciąŜliwe 
właściwości pylące i Ŝrące. Poza doraźnymi skutkami mogą one takŜe powodować po 
pewnym czasie choroby skóry, dróg oddechowych, nawet przewodu pokarmowego. Dlatego 
w czasie pracy z nawozami nie wolno spoŜywać posiłków, naleŜy twarz i ręce mieć 
natłuszczone wazeliną, a po pracy całe ciało dobrze zmyć ciepła wodą z mydłem. Przy 
nawozach mogą pracować tylko dorośli, zdrowi męŜczyźni, ubrani w pyłoszczelne 
kombinezony, gumowe buty i rękawice, oraz zaopatrzeni w specjalne okulary lub maski 
ochronne. W wypadku podejrzenia zatrucia naleŜy przerwać prace, zdjąć ubranie ochronne  
i zasięgnąć porady lekarza. Uszkodzoną skórę naleŜy prawidłowo opatrzyć, a zaprószone 
oczy przemyć watą namoczoną oliwą lub olejem parafinowym. 

Transport środków ochrony roślin naleŜy przeprowadzić pod nadzorem. Nie naleŜy 
przewozić ludzi i zwierząt, a takŜe pasz i artykułów spoŜywczych tym samym środkiem 
transportowym. 
Ścisłe przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas nawoŜenia 

i ochrony roślin umoŜliwi zapobiegnie zatruciom ludzi i innych organizmów oraz środowiska 
naturalnego. 
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4.8.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaką odzieŜ stosujemy podczas wykonywania zabiegów chemicznych? 
2. Jakie są objawy zatruć? 
3. Jak przygotowuje się ciecz uŜytkowa? 
4. Jakich zasad bhp naleŜy przestrzegać stosując nawozy? 
5. Jak działają nawozy na człowieka? 
6. Jak zabezpieczyć uszkodzoną skórę? 
7. Jak naleŜy organizować transport środków ochrony roślin? 
 
4.8.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Określ zasady pracy z nawozami. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać przepisy dotyczące pracy z nawozami, 
2) określić przepisy BHP podczas pracy z nawozami, 
3) określić zasady przechowywania nawozów, 
4) zanotować w notatniku informacje na temat pracy z nawozami, 
5) zaprezentować na forum grupy zasady pracy z nawozami. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− przepisy BHP podczas pracy z nawozami, 
− materiały do pisania, 
− notatnik, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Dobierz środki ochrony osobistej do pracy z pestycydami. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować środki ochronny uŜywanymi podczas zabiegów ochrony roślin, 
2) określić odzieŜ ochronną, 
3) wybrać rodzaje środków ochrony osobistej do wykonywanego zabiegu, 
4) zanotować nazwy wybranych środków w notatniku. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− róŜne rodzaje odzieŜy ochronnej, 
− przepisy BHP podczas wykonywania oprysków, 
− materiały do pisania, notatnik, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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4.8.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

 
Tak 

 
Nie 

1) wyjaśnić przepisy BHP podczas ochrony roślin? � � 
2) wymienić elementy odzieŜy ochronnej? � � 
3) określić zagroŜenia wynikając z nieprzestrzegania przepisów higieny 

pracy? 
� � 

4) przygotowywać ciecz uŜytkową? � � 
5) wskazać objawy zatruć? � � 
6) określić zasady transportu środków ochrony roślin i nawozów? � � 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 

INSTRUKCJA DLA UCZNIA  
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Przeczytaj zestaw zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań dotyczących charakteryzowania czynników klimatycznych 

i glebowych o róŜnym stopniu trudności. Są to zadania wielokrotnego wyboru. 
5. Za kaŜdą poprawną odpowiedź moŜesz uzyskać 1 punkt. 
6. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi. Dla kaŜdego zadania podane 

są cztery moŜliwe odpowiedzi: a, b, c, d. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna; zaznacz 
ją znakiem X. 

7. Staraj się wyraźnie zaznaczyć odpowiedzi. JeŜeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz 
odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz ponownie odpowiedź, którą uwaŜasz za poprawną. 

8. Pracuj samodzielnie. 
9. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie sprawiało Ci trudność, wtedy odłóŜ rozwiązanie 

zadania na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny. 
10. Po rozwiązaniu testu sprawdź czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na karcie odpowiedzi. 
11. Na rozwiązanie testu masz 35 min. 

Powodzenia! 
 
Materiały dla ucznia: 
− instrukcja, 
− zestaw zadań testowych, 
− karta odpowiedzi. 

 

ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH  
 

1. Celem uprawy roli jest 
a) wprowadzanie chemizacji roli. 
b) nadanie roli najlepszej sprawności. 
c) pozostawienie roli jako ugoru. 
d) budowanie zakładów przemysłowych. 
 

2. W skład orki zasadniczej wchodzą podorywka, orka siewna i orka przedzimowa oraz 
a) talerzowanie, podorywka. 
b) bronowanie, orka zimowa. 
c) orka siewna, podorywka. 
d) orka wiosenna, podorywka. 

 

3. Orka naleŜy do 
a) podstawowych zabiegów uprawowych. 
b) czynników degradujących glebę. 
c) pomocniczych zabiegów ochronnych. 
d) nawoŜenia gleb. 
 

4. Zadaniem orki jest 
a) nawadnianie gleb. 
b) intensywne wysuszanie gleb. 
c) odwrócenie i wymieszanie warstwy ornej. 
d) wprowadzenie urządzeń drenarskich. 
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5. Podorywką nazywamy orkę 
a) wiosenną. 
b) zimową. 
c) płytką. 
d) kombinowaną. 
 

6. Do poŜniwnych zabiegów uprawowych zaliczamy 
a) zabiegi poŜniwne i roboty melioracyjne. 
b) siew i zbiór plonów. 
c) zabiegi wiosenne i oczyszczanie rowów. 
d) zabiegi poŜniwne i przedzimowe. 
 

7. NawoŜenie roślin to 
a) zabiegi uprawowe i melioracyjne. 
b) uzupełnianie wymagań pokarmowych roślin. 
c) konserwacja cieków urządzeń drenarskich. 
d) wykonywanie oprysków ochronnych. 
 

8. Celem nawoŜenia jest 
a) dostarczenie wody do gleby. 
b) osuszenie gleby z nadmiaru wody. 
c) dostarczanie roślinom pokarmu. 
d) wprowadzanie środków ochronnych do gleby. 
 

9. Nawozy dzielimy na 
a) obornik i herbicydy. 
b) trucizny i chwasty. 
c) organiczne i mineralne. 
d) torf i szadź. 
 

10. Do nawozów mineralnych zaliczamy 
a) nawozy azotowe i potasowe. 
b) obornik i kompost. 
c) nawozy magnezowe i obornik. 
d) obornik i gnojowice. 
 

11. Mieszanie nawozów mineralnych jest dopuszczane 
a) zawsze. 
b) według określonych zasad mieszania. 
c) nie jest dopuszczalne. 
d) tylko podczas produkcji. 
 

12. Ochrona roślin jest to 
a) ochrona ludzi i zwierząt. 
b) nauka o zasobach przyrody. 
c) nauka o chwastach, chorobach i szkodnikach. 
d) nauka o środowisku. 
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13. Do chwastów wieloletnich zaliczamy 
a) rdest ptasi, gorczycę polną. 
b) komosę białą, babkę lancetowatą. 
c) starzec zwyczajny, sporek polny. 
d) ostroŜeń polny, perz właściwy. 
 

14. Do szkodników bezkręgowych zaliczamy 
a) sikorki, pliszki. 
b) gołębie, ślimaki. 
c) mysz polną, wróble. 
d) skorupiaki, pajęczaki. 
 

15. Choroby infekcyjne powodowane są przez 
a) wysoką temperaturę i grzyby. 
b) wirusy i duŜą wilgotność. 
c) bakterie i grzyby. 
d) zanieczyszczenia powietrza. 
 

16. Klasa IV grzybów występuje w 
a) naroślach. 
b) ranach. 
c) wirusach. 
d) podstawczakach. 
 

17. Kwarantanną nazywamy 
a) zabiegi uprawowe, orkę i siew. 
b) zespół zabiegów niedopuszczających do rozprzestrzenienia się szkodników i chwastów. 
c) zabiegi melioracyjne, w tym konserwacja urządzeń. 
d) stosowanie zabiegów uprawowych. 
 

18. Chemiczne metody ochrony roślin polegają na 
a) badaniu i charakterystyce chwastów. 
b) uŜyciu chemicznych środków ochrony roślin. 
c) sporządzaniu map urodzajności gleb. 
d) monitoringu upraw ogrodniczych. 
 

19. Integrowana metoda roślin polega na 
a) zwalczaniu chwastów i melioracji pól. 
b) niestosowaniu chemicznych metod ochrony roślin. 
c) wykorzystywaniu dostępnych metod i sposobów zwalczania agrofagów. 
d) prowadzeniu zmianowania upraw. 

 
20. Podczas zwalczania szkodników i chwastów środkami chemicznymi naleŜy przestrzegać 

a) zasad spoŜywania posiłków. 
b) przepisów o ruchu drogowym. 
c) przepisów bhp podczas ochrony roślin. 
d) spoŜywania posiłków. 
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KARTA ODPOWIEDZI  
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Planowanie zabiegów uprawowych 
 

Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr 
zadania 

Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  

2 a b c d  

3 a b c d  

4 a b c d  

5 a b c d  

6 a b c d  

7 a b c d  

8 a b c d  

9 a b c d  

10 a b c d  

11 a b c d  

12 a b c d  

13 a b c d  

14 a b c d  

15 a b c d  

16 a b c d  

17 a b c d  

18 a b c d  

19 a b c d  

20 a b c d  

Razem:  
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