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W wyniku ograniczenia emisji siarki do atmosfery w wielu rejonach kraju pojawił się
deficyt dostępności dla roślintego makroskładnika, a w związku z tym koniecznoŚó uzupełniania
jego zawartoŚci w glebie poprzęz nawozenie zwtązkami siarki. Celem badań było zweryfikowanie

hipotezy badawczej zakładającej,

ze gleby

województwa małopolskiego cechują się niską

zawartością siarki, a nawozenie nawozami mineralnymi zawlerającymi siarkę wywiera korzystny

wpływ na wielkośći jakośćplonu rzepaku i pszenicy orazwłaściwościgleby.

Badanie środowiskowe na terenie województwa małopolskiego przeprowadzono
w 2010 roku. Poza oznaczęfllem zawartości siarki ogółem

i

siarki siarczanowej, w pobranych

z tęrenu województwa próbach gleb łąkowych' leśnych i ornych oznaczolrlo takŻe zawartośćfrakcji

spławialnych, węgla organicznego, azotu ogółem oraz wartośćpH. Uzyskane wyniki
wykorzystano do stworuenia modeli zawarlości siarki ogółem
woj ewództwa

i

siarki siarczanowej w glebach

małopolskiego.

w Stacji Doświadczalnej
Uniwersy{etu Rolniczego w Krakowie, obejmowało 8 obiektów prowadzonych
Doświadczenie polowe' przeprowadzone w latach 2012-2013

w 4 powtórueniach. Wpływ nawozenia siarką w formie siarczanowej (stosowanej pod postacią
siarczanu amonu

i

Saletrosanu 26 makło) i elementamej (wprowadzonej w formie Wigoru S)

analizowano w odniesieniu do obiektu kontrolnego bez nawozenia oraz obiektu

jedynie azotem, fosforem

i

z

nawoŻeniem

potasem. Dział'anie nawozów siarkowych ana|lzowano na dwóch

poziomach nawozenia. W pierwszym roku doświadczeniaroślinątestową byłrzepakjary odmiany

Markus, a w drugim roku pszenica ozima odmiany Wydma. Dawki siarki wprowadzone pod
rzepakwynosiły 25 kgi 50 kg S ' ha-l, natomiast pod pszeni cę 12,5 kgi25 kg S ' ha-l. Po kaŻdym

roku prowadzenia doświadczenia oznaczono wielkośći skład chemiczny plonu głównego

i ubocznego roślin testowych

(z

uwzględnieniem parametrów jakoŚciowych) oraz wybrane

gleby.
chemiczne i biologiczne właściwości

Wśród przebadanych prób gleb wojewodztwa małopolskiego ptzewaŻały utwory bardzo
kwaśne,kwaśne i lekko kwaśne. Większośó gleb charakteryzowała się niską i średnią zawartością

siarki ogółem i siarczanowej. Zawartości węgla organicznego, azotu ogółem, siarki ogółem i siarki
siarczanowej w glebach województ:wa małopolskiego były z reguły istotnie dodatnio skorelowane.

W

największym stopniu zmiennośÓ zawartości siarki wyjaśniałymodele dla gleb leśnych,

w mniejszym dla gleb łąkowych, a w najmniejszym dla gleb pól uprawnych.

Nawozenie nawozami mineralnymi zawierającymi siarkę z reguły oddziaływało korzystnie
na wielkośó plonu głównego i ubocznego rzepaku jarego otazpszenicy ozimej. RoŚliny nawozone

zawieraŁy ptzewuŻnie więcej azotu

i

siarki od roślin kontrolnych. Nawozenie siarką (zwłaszcza

stosowaną w podwójnej dawce) prowadziło do zwiększenia zawartoŚci aminokwasów siarkowych

w

nasionach rzepaku

tworzących witaminę

i

ziarnię pszenicy. Stosowanie siarki stymulowało syntezę związków

E, nie wpłynęłojednak wyrużnie ta

zawartośó kwasów tłuszczowych

w nasionach rzepaku. Nawożenie nawozami zawierającymi siarkę prowadziło

do zwiększenia

zakwaszenia gleby, zazv,yczĄ nie oddziaływało jednak niekorzystnie na biologiczne właściwości
gleby. Wpływ nawozenia na za:wartośćsiarki ogółem w glebie nie był znaczry' ale zastosowanie
siarczanowej formy pierwiastka prowadziło do istotnego statystycznie zwiększenia zawartości
siarki siarczanowej w glebie
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