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Chemia rolna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rolnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPRON.I18B.0352.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Grzegorz Kulczycki

Pozostali prowadzący Grzegorz Kulczycki

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Student zdobywa wiedzę z zakresu właściwości gleb, roślin oraz nawozów celem poznanie wzajemnych zależności
pomiędzy tymi czynnikami produkcji w procesie żywienia roślin oraz obiegu składników chemicznych
w ekosystemach rolniczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zagadnienia dotyczące gleby, jako środowisko
odżywiania roślin, metody określania potrzeb
pokarmowych i nawozowych roślin

RR_P6S_WG11
Egzamin pisemny,
Zaliczenie ustne,
Kolokwium

W2
wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe roślin
oraz potrafi określić oddziaływanie składników
mineralnych na ilość i jakość plonów roślin.

RR_P6S_WG12
Egzamin pisemny,
Zaliczenie ustne,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
optymalizować stężenie jonów wodoru w glebie,
określić wpływ właściwości fizycznych i chemiczne
gleb na procesy żywienia roślin.

RR_P6S_UW01
Egzamin pisemny,
Zaliczenie ustne,
Kolokwium

U2
określić źródła, formy, przemiany makro-
i mikroskładników w glebach oraz zawartości ich form
przyswajalnych

RR_P6S_UW04
Egzamin pisemny,
Zaliczenie ustne,
Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 prowadzenia odpowiedzialnego i świadomego
stosowania nawożenia w  produkcji rolnej

RR_P6S_KK02,
RR_P6S_KO03 Zaliczenie ustne

K2
doskonalenia zawodowego w kontekście zmiennych
uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
w czasie wykonywania zabiegów uprawowych

RR_P6S_KO03,
RR_P6S_KR06 Zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 9

Ćwiczenia laboratoryjne 9

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
18

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
18

ECTS
0.7
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 9

Ćwiczenia laboratoryjne 18

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 50

Przygotowanie do zajęć 30

Konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
112

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
32

ECTS
1.1

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć



4 / 7

1.

• Chemia rolna jako dyscyplina naukowa. Cele nawożenia w zakresie
kształtowania ilości, jakości plonu, żyzności gleb i jakości środowiska

• Podział oraz rola składników pokarmowych (makroskładników) w żywieniu roślin.
Pierwiastki niezbędne do wzrostu i rozwoju roślin

• Środowisko glebowe i jego cechy, właściwości fizycznochemiczne gleby. Gleba
jako źródło składników pokarmowych dla roślin

• Gleba jako źródło składników pokarmowych, makroskładniki – zawartość, formy i
przemiany w glebie 

• Podstawy fizjologii mineralnego żywienia roślin, makroskładniki – mechanizmy
pobierania składników pokarmowych przez rośliny, fizjologiczne funkcje w
organizmach żywych. zawartość w roślinach zawartości, formy i przemiany w
glebie

• Teoretyczne podstawy nawożenia - prawa nawozowe

• Metody badań potrzeb nawożenia

• Nawozy mineralne – azotowe, fosforowe 

• Nawozy mineralne - potasowe, wieloskładnikowe i mikronawozy

• Nawozy naturalne i organiczne 

• Nawozy wapniowe

• Technologie nawożenie roślin uprawnych 

• Wpływ nawożenia na ilość i jakość plonów roślin uprawnych. Ekologiczne skutki
nawożenia

• Efektywność i opłacalność nawożenia. 

• Pojęcia i sposoby obliczania oraz ogólne zasady tradycyjnego i
zaprogramowanego doradztwa nawozowego

Wykład
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2.

• Metody analizy ilościowej w badaniach chemiczno-rolniczych, analiza
miareczkowa. Zasady BHP pracy w laboratorium chemicznym.

• Rodzaje kwasowość gleby oraz metody określania potrzeb wapnowania gleb i
wyznaczania dawek nawozów  wapniowych. Oznaczenie kwasowości
hydrolitycznej w glebach metodą Kappena

• Określenie pojemności kompleksu sorpcyjnego gleby. Oznaczenie sumy zasad
wymiennych w glebie metodą Kappena

• Metody badania zasobności gleby. Oznaczanie zawartości fosforu i potasu w
glebie metodą Egnera-Riehma z wykorzystaniem kolorymetrycznej metody
oznaczenia ilości fosforu

• Oznaczenie w glebie magnezu przyswajalnego metodą Schachtschabela z
wykorzystaniem atomowej spektrofotometrii absorbancji (ASA)

• Skład chemiczny roślin. Mineralizacja materiału roślinnego

• Oznaczenie azotu metodą destylacyjną oraz azotanów w świeżym materiale
roślinnym

• Oznaczenie zawartości potasu i wapnia w materiale roślinnym. Synergizm i
antagonizm jonowy, luksusowe pobieranie składników pokarmowych

• Oznaczenie zawartości fosforu i magnezu w materiale roślinnym. Objawy, skutki
nadmiaru i niedoboru składników pokarmowych w roślinach

• Rola mikroelementów w roślinach. Oznaczanie zawartości miedzi i manganu
(AAS) 

• Analiza jakościowa nawozów - nawozy azotowe i fosforowe

• Analiza jakościowa nawozów – nawozy potasowe i wieloskładnikowe

• Oznaczanie ogólnej zasadowości nawozów wapniowych.

• Programowane doradztwo nawozowe. Sporządzanie planu nawożenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Semestr 4

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie ustne 30%

Ćwiczenia laboratoryjne Kolokwium 70%

Semestr 5

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 60%

Ćwiczenia laboratoryjne Kolokwium 40%

Literatura
Obowiązkowa

Grzebisz W. 2008. Nawożenie roślin uprawnych 1 Podstawy nawożenia. PWRiL Poznań, 424.1.
Grzebisz W. 2009. Nawożenie roślin uprawnych 2 Nawozy i systemy nawożenia. PWRiL Poznań, 376.2.
Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 346.3.
Mercik S. 2002. Chemia rolna Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 288.4.

Dodatkowa

Grzebisz W. 2011. Technologie nawożenia roślin uprawnych - fizjologia plonowania. Tom 1 Oleiste, okopowe i strączkowe.1.
PWRiL, Poznań, 416.
Grzebisz W. 2012. Technologie nawożenia roślin uprawnych - fizjologia plonowania Tom 2. Zboża i kukurydza. PWRiL,2.
Poznań 279.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

RR_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu rolnictwa do rozwiązywania problemów
zawodowych

RR_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za jakość produkcji roślinnej i stan środowiska
naturalnego i ma świadomość jej wagi

RR_P6S_KR06 Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym ponoszenia odpowiedzialności za
społeczne skutki stosowania narzędzi związanych z produkcją rolniczą oraz wymagania tego od innych

RR_P6S_UW01 Absolwent potrafi poszukiwać i wykorzystywać informacje pochodzące z różnych dziedzin nauki do
krytycznej analizy funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i technologicznych

RR_P6S_UW04 Absolwent potrafi podejmować działania z zastosowaniem odpowiednich technik, metod i technologii w
celu rozwiązania problemów w produkcji rolniczej

RR_P6S_WG11 Absolwent zna i rozumie podstawowe właściwości fizyko-chemiczne i kryteria klasyfikacji gleb do
zapewnienia optymalnych warunków wzrostu i plonowania roślin

RR_P6S_WG12
Absolwent zna i rozumie stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu wymagań siedliskowych, potrzeb
pokarmowych, technik i technologii uprawy roślin oraz określania ich oddziaływania na jakość plonów i
surowców roślinnych,


