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Właściwości  podłoży: 
FIZYCZNE – cechy mierzalne wagowo i metrycznie :  

- fazowość, gęstość właściwa i gęstość objętościowa,   

- porowatość, pojemność wodna, wilgotność, retencja 

- plastyczność, sprężystość, zwięzłość 
 

FIZYCZNO-CHEMICZNE -  „fizyczne cechy  substancji chemicznych” 

- odczyn (pH), elektroprzewodniość (EC w mS/cm), 

- sorpcja (chemiczna, wymienna, fizyczna, mechaniczna,  biologiczna) 

- respiracja (wymiana gazowa tj. „oddychanie glebowe”) 

- temperatura 
 

CHEMICZNE  - zawartość  pierwiastków  (np. węgla) i związków chemicznych: 

- zasolenie (g NaCL/dm3 podłoża) 

- zasobność 
 

BIOLOGICZNE – życie w podłożu 

- flora i fauna glebowa 



  
Jeżeli wilgotność odpowiednia dla danej fazy uprawy = 70 % p.p.w  
 
tzn. że rośliny będą dobrze rosły jeśli w glebie 
 będzie tylko 70 % wody jaką jest ona w stanie w utrzymać wbrew siłom grawitacji,  
a miejsce pozostałych 30 % zajmie powietrze 
  
   Woda jest intensywnie pobierana przez rośliny i paruje z gleby, 
   bardzo często jest jej zbyt mało w stosunku do potrzeb roślin 
      i uprawy trzeba nawadniać. 
 
 
 
 

 

 Bardzo duże dawki wody mogą spowodować: 
 

       - zalanie gleby 
       - niedotlenienie korzeni np. na glebach zlewnych 
       - nieefektywny spływ w głąb gleb piaszczystych 
       - wymywanie składników pokarmowych 
  

• na lekkich glebach utrzymywanych w dobrej kulturze  
   powinno się rośliny nawadniać częściej ale mniejszymi dawkami 
 

• na glebach cięższych dawki mogą być większe, ale rzadsze 



Poprawa struktury gleby pod osłonami 
  
     - wymieszanie warstwy ornej z ok. 5 cm warstwą TORFU, PRZEKOMPOSTOWANEJ KORY lub    
       TROCIN  wzbogaconych przed leżakowaniem o 3-5 kg N/m3, 
                                                                           przez dodatek mocznika, gnojówki lub gnojowicy 
 

       nie powinno stosować się świeżych trocin czy kory 
        mikroorganizmy glebowe, które zaczynają  rozkładać taki materiał organiczny, 
        wykorzystują do tego azot zawarty w podłożu i może nastąpić ogłodzenie roślin,  
        trzeba przewidzieć wówczas większe dawki  azotowych nawozów przedsiewnych 
                                                 (55-110 g N/m3 dodanej substancji) 

   - stosowanie NAWOZÓW ZIELONYCH,  zwłaszcza w zmianowaniu na dużych plantacjach 
 

      - gorczyca ma pewne działanie fuzariostatyczne i daje dużą masę zieloną 
      - ozime zboże wysiane i przeorane w dużym stopniu poprawia strukturę  gleb zwięzłych 
 

   -  strukturotwórczym nawozem naturalnym jest OBORNIK 
 ze względu na zawartość azotu, roczna dawka nawozów naturalnych  
       nie może przekraczać 200-370 kg/100 m2 (170 kg N/ha) 
 

     - KOMPOSTY ROŚLINNE (przefermentowane ale nie  zgniłe !!!  resztki pozbiorcze i  
       organiczne odpadki gospodarcze, kompost lub substrat  popieczarkowy),  
        
     - przed uprawą można stosować granulaty obornikowe i gotowe nawozy 
       na bazie substancji organicznych zastępujące obornik naturalny 



nawóz naturalny (obornik)    substrat popieczarkowy) 

kontrola 

Nawożenie organiczne pod osłonami 



feretygacja w gruncie posypowo 

dolistnie 

Metody dostarczania składników pokarmowych 
 (żywienie roślin) 



NAWOŻENIE POGŁÓWNE - OKRESOWE 

Posypowe:  
 

- dawki  < 100 g nawozu na roślinę 
   
- nawozy sypane od wewnątrz rzędu (system pasowo-rzędowy), 
 wokół rośliny lub wzdłuż linii kroplującej (system rzędowy) 
 

- nawóz sypany na glebę wilgotną  i wymieszany 
 

- nawóz sypany na glebę suchą wymaga wymieszania i podlania ręcznego 
- dawki mniejsze, kilkukrotne 
 

!!! okresowe zasolenie 
!!! wymywanie składników 
!!! nieefektywne pobieranie 

Nierównomierne  
wymieszanie nawozów  
= nierównomierny  
wzrost roślin 



Fertygacja okresowa np:  
Podawanie pożywki i wody naprzemiennie (1x /2-4x)  
 

!!! Wymywanie składników 

FERTYGACJA: - roztwory nawozów makroelementowych 0.1-0.1.5 % 

            saletra wapniowa krystaliczna 15% N + 19% Ca 0 -  1-1.5% 

                                                                 lub płynna 7,5% N + 9,5% Ca 0 -   2-3%;  
          - roztwory mikroelementowe 0.01% 

Fertygacja stała:  
Regularne podawanie pożywki 
 

!!! OPTYMALNE WYKORZYSTANIE SKŁADNIKÓW 
 

80 % N, 30 % P, 60 % K, kumulacja Mg i Ca z wody 
 
stosuje się 0.1-0.2% roztwór  tj. suma wszystkich składników w roztworze 

roboczym (dostarczanym bezpośrednio do roślin) stanowi 0.1%-0.2% jej masy lub 
objętości (jeśli używamy nawozy płynne) 
 są to tzw. stężenia hydroponiczne, większe stężenia mogą uszkodzić korzenie 
 
 



PRZYGOTOWANIE POŻYWEK 

roztwór roboczy (bez dozownika) przygotowujemy w zbiorniku min. 1000 L 

• napełniamy wodą do 1/3 pojemności i dodajemy nawozy z grupy B  

 (fosforany, siarczany, mikroelementy, ewentualnie kwas fosforowy) 

• dolewamy wodę do 3/4 pojemności i dodajemy nawozy z grupy A 

 (saletry, ewentualnie kwas azotowy) 

 

Roztwory zatężone (z dozownikiem) przygotowujemy w dwóch zbiornikach 

 oddzielnie z nawozami A i oddzielnie z nawozami B 

• Roztwory te  powinny być 100 x bardziej stężone niż roztwór roboczy 

 czyli np. w zbiorniku 10 L znajduje się suma nawozów (zatężona pożywka) potrzebna do 
sporządzenia 1000 L roztworu roboczego 

• dozownik ustawiamy na rozcieńczenie 1:100 

 

czyli np. 

 800 roślin pomidora potrzebuje dziennie 800 L pożywki (1L/roślinę) to  

 z 2 zbiorników (A i B) po 10 L każdy, mamy 20 L zatężonej pożywki rozcieńczane 1:100 , 

 a więc  2 000 L roztworu roboczego  co dla 800 roślin wystarczy na 2.5 dnia 
 

 z reguły przygotowuje się takie ilości pożywek zatężonych aby wystarczyły na 3-7 dni 
nawadniania  (dłuższy okres = wielkie zbiorniki lub starzenie się pożywek) 

 

 



• w uprawach gruntowych pożywki dozowane stosuje się w systemie: 

– łącznym – konieczne równoległe lub szeregowe połączenie dwóch dozowników 

   - możliwe pełne sterowanie automatyczne 

   - woda z ujęcia rozchodzi się do dwóch dozowników 

   - każdy z nich, niezależnie pobiera zatężoną pożywkę 

   - rozcieńcza ją  

   - rozcieńczone pożywki, poza dozownikiem łączą się 

   - i są wspólnym przewodem doprowadzane do roślin  

 

A 

B 



• Rozdzielnym  (przemiennym) 

  - wystarcza 1 dozownik i 2 zbiorniki 

  - konieczne ręczne przekładanie ssawki dozownika 

  - możliwe automatyczne sterowanie momentem startu i finiszu  
  dozowania pożywki z danego zbiornika (w ramach cyklu) 

  - pożywkę podaje się raz z jednego, raz z drugiego zbiornika 

  - zmiany zbiorników w ciągu dnia lub 

  - zmiany zbiorników co drugi dzień 

  - przerwa między podawaniem pożywki A i B nie powinna być dłuższa  
 niż 1 dzień 

  - po podaniu pełnej pożywki (A+B) może nastąpić dłuższa przerwa 

    (jeśli takie są założenia programu nawadniania) 

 

  

 

  

A B 



ANALIZA GLEB W PRODUKCJI WARZYW pod osłonami 
Celem wykonywania analiz jest poznanie rzeczywistej zasobności gleb 
   - zawsze przed rozpoczęciem uprawy 
   - wskazana kontrola zasobności w trakcie uprawy  
 
nawożenie bez wiedzy o aktualnej zasobności może prowadzić do szeregu 

nieprawidłowości związanych z żywieniem roślin 
• możliwość toksycznego oddziaływania niektórych składników na rośliny,  
    np. w korze dodawanej do gleby i substratów jest dużo Mn 
 stosując nawóz wieloskładnikowy kompletny (zawierający wszystkie składniki), 

dostarczamy dodatkowe ilości Mn, więc jego ilość może być bardzo toksyczna 
• ograniczenie pobierania Mg, Ca  gdy w glebie jest np. wysoka zawartość K i 

dodatkowo nawozi się tym składnikiem, to spowoduje się przenawożenie  
 jeżeli nie ograniczy plonu ilościowo to może prowadzić do  pogorszenia jakości – 
• skażenia środowiska naturalnego - zbyt wysokie dawki nawozów 
 
Nawożenie w oparciu o wyniki analiz pozwala na uzyskanie roślin wysokiej jakości, 

zazwyczaj zmniejszenie ilości zużywanych nawozów, a tym samym kosztów.  



 
Ogólne zasady pobierania prób 
 
• próba musi możliwie odzwierciedlać warunki panujące w uprawie 
• jedna próba zbiorcza 20-25 punktów uprawy.  
• gleba powinna być jednorodna, a zabiegi agrotechniczne takie same 
• próba może reprezentować szklarnię, tunel foliowy, zagon, partię podłoża 
• osobną próbę pobieramy z powierzchni, na której wystąpiły jakieś objawy  

 
• próby pobiera się 10-14 dni po nawożeniu, odkażaniu, lub uprawkach 

• przy codziennej fertygacji, próby pobiera się przed 1 cyklem nawadniania 

• przy nawadnianiu kroplowym próby pobiera się z miejsca oddalonego od emitera 
o 10-15 cm i z głębokości poniżej 5-10 cm 
 

• próby można pobierać laską glebową, tzw. laską Egnera lub łopatką, która wycina 
się pionowy plaster gleby na głębokość korzenienia się roślin (20-30 cm), a z niego 
wycina się pionowy pasek gleby o szerokości 3-4 cm  

• po wymieszaniu indywidualnych prób z pojemnika należy pobrać ok, 0,5 dm3 musi 
być opatrzona opisem: 

   gatunek rośliny, rodzaj podłoża,  
  nawozy jakie zostały lub chcemy wprowadzić do gleby 
  czy jest to nawożenie okresowe czy fertygacja 
• szczelnie zamknięte próbki trzeba jak najszybciej dostarczyć do laboratorium bo 

zachodzą w nich zmiany w zawartości głównie azotu.  
• dopuszcza się przechowywanie próbek w lodówce przez 2 do 4 dni.  

 



Weryfikacja wyników analiz: 
 

• przy stałej fertygacji, w ciągu jednego cyklu rośliny pobierają: 
 ok. 80 % podanego N, 60 % K, 30 %P 
 

• jeśli w takich warunkach, przy zachowaniu zasad pobierania prób, w podłożu 
stwierdzamy 20-30 % zalecanego poziomu N, 30-40 % K, 60-70 % P to znaczy, że 
rośliny pobierają składniki planowo 
 

• w takim przypadku normalne jest, że w podłożu znajduje się więcej Ca i Mg niż 
wynika to z dawek nawożeniowych –kumulują się z wody używanej do podlewania 
 

• o nieprawidłowościach świadczą większe ilości NPK zidentyfikowane w glebie przed 
cyklem nawodnieniowym 

 

• podawanie pożywki na przemian z wodą, powoduje wymywanie N i K w głąb 
podłoża , a więc nieefektywne nawożenie i nieprawidłowy wzrost roślin 
 

• w próbce pobranej bezpośrednio spod kroplownika ilości N i K będą mniejsze niż 
rzeczywiste- przemieszczone do najaktywniejszej strefy korzeniowej 

 
 

źle- za blisko dobrze podwójny przewód 



DOKARMIANIE DOLISTNE   I  SUPLEMENTACJA ŻYWIENIA 

•  „ulepszacze glebowe” np. kw. Humusowe (kwasy huminowe i kw. fulwowe) 

• dokarmianie preparatami z P w okresie aklimatyzacji 
•  stymulatory wzrostu  (korzeni i masy wegetatywnej) 
•  preparaty wapniowe (od momentu zawiązania pierwszych owoców) 
•  stymulatory  rozwoju generatywnego 
•  stymulatory wybarwiania 
•  nawozy supresyjne dla patogenów 
 

Kw. humusowe 


