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KARTA INFORMACYJNA OGRODNICZA DO ZLECENIA nr GO/…..…/2019 

Data:  ilość zaleceń:  Nr/data poprzedniej analizy:  

tel/fax: e-mail:  

Termin realizacji:  

 

Proszę wyraźnie wypełnić kartę oraz dotyczące dane zaznaczyć X. 

 

 
1.Uprawia roślina:  

……………………………………………………. 

Faza wzrostu: 

………………………………………………… 

Termin sadzenia: 

………………………………… 

2. Cel dostarczenia próbki:   
 ustalenie nawożenia przedwegetacyjnego (przed sadzeniem/wysiewem) 

 ustalenie nawożenia pogłównego  wyjaśnienie złego stanu roślin  kontrolnie 

3. Rodzaj obiektu:  szklarnia  tunel ogrzewany  tunel zimny  pole 

4. Przepuszczalność podłoża  

(uprawy pod osłonami):    dobra  średnia  słaba  folia pod uprawą 

5. Sposób uprawy  

(uprawy pod osłonami):    zagony  stoły  pierścienie  
inne 

……………………………… 

6. Skład podłoża  

(uprawy pod osłonami):   

 
gleba z pola 

………….. % 
 

torf 

………….. % 
 

kora 

………….. % 
 

kompost 

………….. % 

 
słoma 

………….. % 
 

podłoże popieczarkowe 

………….. % 
 

obornik 

………….. % 
 

inne 

………………………….... % 

7. Sposób dokarmiania  

(uprawy pod osłonami):    
posypowo: 

m2   m3   ha 
 

w roztworze 

(okresowo) co …... dni 
 inny ……………………………………………………. 

8. Rodzja wierzchniej 

warstwy gleby 

(uprawy polowe): 
 lekka  średnia  ciężka  torf 

9. Dawki i terminy nawożenia stosowane przed uprawą: 

9.1. wapnowanie 

wapno ……………………………………..…… termin ……………….. ilość ……………………………………….. g/m2  /  t/ha 

 9.2. nawożenie organiczne 

obornik termin ……………….. ilość ……………………………………….. g/m2  /  t/ha 

gnojowica termin ……………….. ilość ……………………………………….. g/m2  /  t/ha 

………………………………………….………. termin ……………….. ilość ……………………………………….. g/m2  /  t/ha 

9.3. nawożenie mineralne 

azotowe …………………………..…………….. termin ……………….. ilość ……………………………………….. g/m2  /  t/ha 

fosforowe ………………………………………. termin ……………….. ilość ……………………………………….. g/m2  /  t/ha 

potasowe ……………………………………….. termin ……………….. ilość ……………………………………….. g/m2  /  t/ha 

magnezowe …………………………………….. termin ……………….. ilość ……………………………………….. g/m2  /  t/ha 

10. Posiadane nawozy (do wykorzystania przy ustalaniu nawożenia): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Uwagi o wzroście i wyglądzie roślin: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Zalecenia  opracowywane są na podstawie badań i liczb granicznych ustalonych przez: Nowosielski i inni - dla warzyw gruntowych i pod osłonami, a dla roślin ozdobnych 

przez Z. Strojny i inni. W przypadku nowych odmian warzyw i roślin ozdobnych nawożenie powinno być korygowane na podstawie wyglądu i siły wzrostu. 

 
 

                                                                                                                 ………………………………... 
 Zleceniodawca 


