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Rzepak, podobnie jak inne rośliny z rodziny krzyżowych, pobiera w 

czasie wegetacji znaczne ilości siarki. Siarka ta pochodzi z zasobów gle- 

by, niektórych nawozów powszechnie stosowanych jak np. siarczan amo- 

nu, siarczan potasu czy superfosfat pojedynczy oraz z atmosfery. 

Zawartość siarki w atmosferze jest szczególnie duża w okręgach u- 

przemysłowionych, gdzie znaczne jej ilości dostają się do atmosfery w 

czasie spalania produktów energetycznych jak węgiel lub ropa nafto- 

wa. Znaczne ilości siarki emitują również do atmosfery fabryki super- 

fosfatu pojedynczego oraz zakłady przetwarzające siarkę. 

Niedobór siarki występuje zatem przede wszystkim w okręgach, w 

których gleby są mało zasobne w ten składnik oraz oddalonych od cen- 

trów przemysłowych. 

W Zakładzie Roślin Oleistych * w latach 1969—1974 wykonano do- 

świadczenia wazonowe i polowe nad nawożeniem siarką rzepaku ozime- 

80. | 

Doświadczenia wazonowe przeprowadzono w latach 1970/71 i 1971/72 

w hali wegetacyjnej Zakładu Doświadczalnego Uprawy Nawożenia i Gle- 

boznawstwa Baborówko, położonego około 30 km na północny zachód 

od Poznania. 

Do doświadczenia użyto wazonów typu Wagnera napełnianych 13 kg 

piasku kwarcowego z dodatkiem 1/2 gleby próchniczej, która w 1 kg 

zawierała 18,0 mg siarki. Zatem do wazonu wprowadzono z glebą 9 mg 

siarki. 

  

* Do 1971 r. badania z zakresu uprawy roślin oleistych wykonywane były w 

Zakładzie Roślin Oleistych IUNG. Od 1 marca 1972 r. Zakład został przeniesiony 

do IHAR.
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W doświadczeniu w roku 1970/71 zastosowano wzrastające dawki od 
0 do 1,0 g siarki na wazon na dwóch poziomach nawożenia azotem 0,8 2 
i 1,6 g na wazon. Nawożenie pozostałymi składnikami we wszystkich 
wazonach było jednakowe. 

Tabela 1 

Plony nasion rzepaku ozimego oraz zawartość glikozynolanów w nasionach 
i liczba kwasowa oleju przy nawożeniu wzrastającymi dawkami siarki na 
dwóch poziomach nawożenia azotem (doświadczenie wazonowe 1970/71) 
  

  

A 8 „Zawartość glikożynólanów Plon nasion w °% suchej masy nasion Liczba 

kg /wazon g/wazon odthiszczonych* Kwasowa 

0,8 0 8,31 — 1,80 

0,05 9,43 0,85 0,70 

0,1 10,61 1,28 0,27 

0,2 8,57 3,77 0,27 

0,4 8,55 3 88 0,27 

0,6 8,32 4,44 0,28 
0,8 8,30 4,55 0,23 

1,0 9,13 4,41 0,20 

1,6 0 — — — 

0,05 2,68 — — 

0,1 11,93 ślad 8,75 

0,2 21,06 ślad 1,88 

0,4 21,37 2,88 1,50 

0,6 19,07 3,65 0,88 

0,8 17,81 4,18 0,63 

1,0 17,95 4,39 0,40 

NIR 1,604 
  

* w przeliczeniu na sume progoitryny i glukonapiny. 

W tabeli 1 zestawiono plony nasion, zawartość glikozynolanów w na- 

sionach i liczbę kwasową oleju przy zastosowanych dawkach siarki i 

azotu. Wyniki wskazują na bardzo silną interakcję między poziomami na- 

wożenia azotem i dawikami siarki w ich oddziaływaniu na plony i ja- 

kość nasion rzepaku. 

Przy niższym poziomie nawożenia azotem pod wpływem zastosowa- 

nych dawek siarki plony były mało zróżnicowane, natomiast na poziomie 

wyższym, na elemencie na którym nie zastosowano siarki, rośliny w 

ogóle nie zawiązały nasion, a na dawce 0,05 g siarki na wazon plon był 

bardzo niski. Na dawce 0,1 g siarki na wazon plon znacznie wzrósł, był 

on jednak prawie o połowę niższy od plonu na dawkach 0,2 i 0,4 g/wa- 

zon. Na dawkach 0,6 do 1,0 g siarki na wazon zerysowała się tendencja 

do obniżki plonów.
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Liczba kwasowa oleju na mniejszej dawce azotu była stosunkowo 

niska na wszystkich dawkach siarki — była ona jednak wyraźnie wyż- 

sza na elemencie bez siarki i na dawce 0,05 g S/wazon. 

Odmiennie układały się wartości liczby kwasowej na wyższej dawce 

azotu. Na dawce 0,1 g S/wazon liczba kwasowa osiągnęła wartość 8,75. 

Zwiększenie dawki siarki do 0,2 g S/wazon spowodowało gwałtowne ob- 

niżenie się liczby kwasowej do 1,88 a w miarę dalszego wzrostu dawek 

siarki rysuje się stopniowe zmniejszanie jej wartości. 

Bardzo wysoka wartość liczby kwasowej na dawce 0,1 g S/wazon 

i wysokim poziomie nawożenia azotem wskazuje na zaburzenia w doj- 

rzewaniu nasion, gdy rzepak jest dobrze zaopatrzony w azot a jednocze- 

śnie występuje niedobór siarki. Na obiektach bez nawożenia siarką i z 

dawką 0,05 g S/wazon — liczby kwasowej nie oznaczono z powodu bra- 

ku nasion. 

Zawartość glikozynolanów wzrastała w miarę zwiększania dawek 

siarki i była uzależniona również od poziomu nawożenia azotem. Na 

dawkach 0,1 i 0,2 g S/wazon na niskim poziomie azotu zawartość gli- 

kozynolanów wynosiła od 1,3 do 3,8%/0 gdy tymczasem na wyższym po- 
ziomie nawożenia azotem stwierdzono tylko ich ślady. Największy przy- 

rost zawartości glikozynolanów nastąpił na niższym poziomie nawożenia 

azotem przy zwiększaniu dawki siarki z 0,1 5 па 0,2 g na wazon, a na 

wyższym poziomie azotu przy zwiększeniu dawki siarki z 0,2 na 0,4 g. 

Przy dawkach siarki od 0,4 do 1,0 g S/wazon przyrost zawartości gli- 

kozynolanów był już znacznie mniejszy i nie obserwuje się znaczniej- 

szych różnic między niskim i wysokim nawożeniem azotem. 

Wyniki tego doświadczenia wykazały, że z punktu widzenia wysoko- 

Ści plonu nasion rzepaku i ich jakości dawka siarki nie powinna prze- 

kraczać 0,2 g S/wazon. 

W doświadczeniu wazonowym w roku 1971/72 porównywano wpływ 

wzrastających dawek siarki od 0,2 do 1,0 g S/wazon zastosowanych je- 

sienią w formie CaSO,, K;SO; i (NH4),SO4 na wysokość plonu nasion 

rzepaku ozimego oraz na zawartość w nich metioniny i cysteiny, gliko- 

zynolanów i wolnych siarczanów (tab. 2). Przy dawkach siarki od 0,2 do 

0,6 kg na wazon, różnice plonów nasion rzepaku były nieznaczne. Na 

dawkach większych (0,8 i 1,0 S g/wazon) obserwuje się tendencję do 

zmniejszania się plonów. Zastosowane formy nawozów siarkowych nie 

wywarły większego wpływu na kształtowanie się plonów nasion. Jedynie 

przy zastosowaniu siarczanu amonu w dawkach odpowiadających 0,8 i 

1,0 g S/wazon plony obniżyły się istotnie w porównaniu do mniejszych 

dawek siarki. Formy nawozów siarkowych nie wywarły również większe- 

go wpływu na takie cechy jak zawartość metioniny i cysteiny oraz gli- 

kozynolanów. Znacznie większy wpływ na te cechy miały dawki siarki.
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Tabela 2 

Plony nasion rzepaku ozimego oraz zawartość glikozynolanów i aminokwasów siarkowych 
w nasionach przy nawożeniu wzrastającymi dawkami różnych form nawozów siarkowych 

(doświadczenie wazonowe 1971/72) 

  

Zawartość w 9%, suchej masy 
  

  

S Forma Plon nasion . aminokwa- 

kg/wazon nawozów g/wazon białka glikozyno- = SO 
lanów . * 

siarkowych 

0.2 CaSO, 25,3 39,0 0,314 1,31 0,020 

0,2 KSG 22,8 38,9 0,670 1,39 0,033 

0,2 (NH,),SO, 25,9 40,3 0,500 1,26 0,035 

0,4 CaSO, 25,9 39,4 1,750 1,59 0,082 

0,4 K,SO, 25,8 42,0 2,300 1,74 0,104 

0,4 (NH,),SO, 26,8 40,0 2,180 1,77 0,091 

0,6 CaSO, 26,4 39,4 3,690 1,70 0,070 

0,6 K,SO, 26,6 40,4 3,970 1,98 0,062 

0,6 (NH,),.SO, 27,3 41,3 3,960 1,95 0,075 

0,8 CaSO, 24,4 38,4 3,760 1,98 0,125 

0,8  KSO, 25,4 40,0 4,000 2,04 0,086 

0,8 (NH,),SO, 22,1 40,8 4,270 2,17 0,090 

1,0 CaSO, 23,6 39,4 4,280 2302 0,125 

1,0 K.SO; 24,6 42,1 4,340 2,19 0,076 

1,0 (NH, ),SO, 20,4 38,0 4,640 2,10, 0,091 

NIR 3,12 
  

Sumaryczna zawartość metioniny i cysteiny w nasionach odtłuszczonych 

wzrosłą z poziomu 1,30-1,40%/0 przy dawce siarki 0,2 g na wazon do po- 

ziomu 2,0-2,2%/0 przy dawce 1,0 g/wazon. Przyrost ten był zatem znaczny 

gdyż wyniósł około 55*/0. | 
Zawartość glikozynolanów w nasionach odtłuszczonych przy zwięk- 

szeniu dawek siarki z 0,2 do 0,6 g S/wazon zwiększyła się bardzo silnie 

— z około 0,5%/0 do bez mała 4,0%/0. Dalsze zwiększenie dawek siarki po- 

wodowało ciągły, lecz znacznie mniejszy wzrost zawartości glikozyno- 

lanów. 

Wyniki doświadczenia wykazują, że przy małej ilości siarki dostęp- 
nej roślinom rzepaku wykorzystywana jest ona przede wszystkim do 

tworzenia aminokwasów. Na dawce 0,2 g S/wazon około 80% całkowitej 

ilości siarki zawartej w masionach rzepaku stanowiła siarka białkowa, 

natomiast siarka w glikozynolanach stanowiła od 11,5%/6 przy nawożeniu 

CaSO, do 20°/o przy nawożeniu K;SO4. Przy podwyższeniu dawek siarki 

do 0,6 g/wazon udział siarki białkowej wyniósł około 42/0, natomiast 

udział siarki zawartej w glikozynolanach wyniósł od 50'%/6 do 53%/0 ogól-
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nej ilości siarki zawartej w nasionach. Dalsze zwiększanie dawek siarki 
spowodowało już tylko nieznaczne zmiany stosunku siarki białkowej do 
siarki zawartej w glikozynolanach. 

Zawartość wolnych siarczanów przy wszystkich dawkach siarki była 
bardzo niska i wynosiła od 0,02 do 0,147%/. 

W niektórych pracach wykazuje się znacznie wyższe zawartości wol- 
nych siarczanów w nasionach rzepaku. Przy oznaczaniu ich zawartości 
nie uwzględniano jednak faktu, że znaczna ich część dochodząca do 80% 
pochodzi z hydrolizy glikozynolanów. W omawianych doświadczeniach 
oddzielnie oznaczano siarkę zawartą w wolnych siarczanach oraz siarkę 
w siarczanach pochodzących z hydrolizy glikozynolanów. 

W Zakładzie Roślin Oleistych IHAR opracowano metody: oznaczania 
zawartości siarki w wolnych siarczanach i siarki zawartej w glikozyno- 
lanach [2], oraz prostą metodę oznaczania siarki zawartej w białku [1]. 
Metody te pozwalają na określenie ogólnej zawartości glikozynolanów 
i sumarycznej zawartości metioniny i cysteiny w nasionach rzepaku. 

W roku 1971/72 przeprowadzono doświadczenie polowe, w którym w 

jesieni stosowano pod rzepak wzrastające dawki siarki od 0 do 200 kg/ha 

w formie CaS04 na dwóch poziomach nawożenia azotem 100 i 200 kg/ha. 

Doświadczenie założono na lekkiej glebie bielicowej o niskiej zawar- 

tości siarki wynoszącej 5-7 mg/kg gleby. Na obydwu poziomach nawo- 

żenia azotem wyższe plony uzyskano stosując nawożenie siarką. (tab. 3). 

Szczególnie znaczny wzrost plonu dochodzący do 4 q/ha uzyskano przy 

dawce 150 kg S na ha na wyższym poziomie nawożenia azotem. 

Zawartość białka ogólnego nie zmieniała się pod wpływem nawoże- 

nia siarką, — wzrosła jednak o około 30/6 pod wpływem zwiększonego 

nawożenia azotem. Natomiast zawartość aminokwasów siarkowych zwięk- 

szała się stopniowo pod wpływem wzrastających dawek siarki na oby- 

dwu poziomach nawożenia azotem. Bez nawożenia siarką wynosiła ona 

około 2,7%/0, a przy dawce 200 kg/ha S — 3,2%/0. Przyrost był zatem sto- 
sunkowo duży, gdyż wyniósł 18/0, gdy przyjmie się za 100 zawartość 
tych aminokwasów bez nawożenia siarką. 

Zawartość glikozynolanów utrzymywała się na zbliżonym poziomie 

przy dawkach do 150 kg S/ha, natomiast przy dawce 200 kg S/ha na- 
stąpił znaczniejszy jej wzrost szczególnie na niższym poziomie nawoże- 

nia azotem. 

Zawartość białka oraz aminokwasów siarkowych i glikozynolanów 

była w nasionach rzepaku rosnącego w polu znacznie wyższa niż w na- 

sionach z wazonów — ale zmiany zawartości aminokwasów siarkowych 
i glikozynolanów wywołane nawożeniem siarką, były znacznie mniejsze 

niż w doświadczeniu wazonowym. Przy większej zawartości siarki w
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Tabela 3 

Plony nasion rzepaku ozimego, zawartość białka, glikozynolanów i amino- 
kwasów siarkowych przy wzrastających dawkach siarki na dwóch poziomach 
nawożenia azotem (doświadczenie polowe, Baborówko 1971/72) 
  

  

  

  

N $ Plon Zawartość w ©, suchej masy nasion od- 
madsń tłuszczonych 

kg/ha 9212 ада glikozynolanów 7 óW 
siarkowych 

100 0 21,4 38,13 5,08 2,70 
100 50 23,8 38,75 5,05 2,76 
100 100 24,1 39,06 5,03 2,83 
100 150 24,2 39,19 5,15 3,00 
100 200 23,2 38,71 6,07 3,19 

200 0 21,6 40,81 5,06 2;72 
200 50 22,3 41,88 5,28 2,93 
200 100 23,9 41,81 5,35 3,00 
200 150 25,8 41,25 5,18 3,02 
200 200 25,6 41,63 5,69 3,19 

NIR dla wzrastających dawek 

siarki przy tym samym 

poziomie nawożenia azo- 

tem 0,98 
  

glebie brak jej w nawożeniu w ciągu jednego roku może zatem nie spo- 
wodować różnic w plonach i składzie chemicznym nasion rzepaku. 

W celu stwierdzenia jak wpłynie na plon rzepaku brak siarki w na- 
wożeniu przez kilka kolejnych lat, w ZD Baborówko przeprowadzono w 
latach 1969-1974 3 serie doświadczenia statycznego, w którym corocznie 
stosowano 3 dawki siarki pod rzepak uprawiany w monokulturze oraz 
w 4-letnim zmianowaniu: ziemniaki, jęczmień jary, groch, rzepak. 

Nawożenie siarką dawano w wysokości: 0, 42 i 84 kg S/ha w CaSO, 
— co odpowiadaloby dawkom 0, 60, 120 kg P,O;/ha — w superfosfacie 
pojedynczym. 

Zawartość siarki w glebie oznaczona przed wysiewem gipsu wyno- 
siła w I roku doświadczenia każdej serii: od 10,1 mg do 18,7 mg/kg gle- 
by, natomiast przed wysiewem rzepaku w ostatnim roku zmianowania 
zawartość siarki w glebie nie nawożonej gipsem wynosiła: od 8,3 mg do 
11,5 mg/kg gleby — a przy najwyższej dawce 84 kg siarki: od 10 mg do 
20 mg/kg gleby. 

Element z uprawą rzepaku w monokulturze przez 4 lata wprowadzo- 
no do doświadczenia w celu zwiększenia reakcji rzepaku na nawożenie 
siarką, gdyż jak wiadomo rzepak pobiera z gleby szczególnie duże ilości 
tego składnika. '
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Plony nasion rzepaku uzyskane w tym doświadczeniu przedstawia 
tabela 4. W latach 1970 i 1971 — w I serii doświadczenia — rzepak ozi- 
my wymarzł i w jego miejsce zasiano rzepak jary. 

Tabela 4 

Plony rzepaku ozimego uprawianego w monokulturze i w zmianowaniu na 3 poziomach nawożenia 

Siarką (doświadczenie polowe. Baborówko 1969—1974) 

  

Rok S 
Plony nasion — q z ha 
  

  

  

I seria II seria III seria 

zbioru kg/ha w monokul- w zmiano- w monokul- w zmiano- w monokul- w zmiano- 

turze waniu turze waniu turze waniu 

1969 0 25,9 

42 25,5 

84 24,4 

— ®t 

1970** 0 13,2* 21,9 

42 13,3 21,1 

84 13,7 21,9 

anes _х 

1971** 0 14,1* 26,5 28,0 

42 15,0 28,6 28,5 

84 14,8 29,6 28,5 

NIR 0,56 0,93 —* 

1972 0 18 6 18,6 21,3 23,9 

42 22.8 20,6 23,7 25,6 

84 230 20,9 24,0 25,3 

NIR 0,94 0,70 0,40 

1973 0 18,0 18,9 20,4 

42 20,2 20,3 22,5 

84 20,1 20,5 22,6 

NIR 0,37 0,30 

1974 0 23,7 24,7 

42 28,1 27,3 

84 29,1 28,1 

NIR 0,90 
  

* Różnice nieistotne. ** Rzepak jary. 

W pierwszym roku w żadnej z trzech serii doświadczeń zastosowane 

dawki siarki nie wpłynęły na plony rzepaku. 

W I serii doświadczenia również w 2 roku — plony rzepaku jarego 

nie różniły się istotnie w zależności od nawożenia siarką. 

W pozostałych doświadczeniach nawożenie siarką podwyższało istot- 

nie plony rzepaku — natomiast różnice między plonami na dawce siarki 

42 i 84 kg/ha — nie zostały statystycznie udowodnione.
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Z porównania plonów rzepaku w ostatnim roku każdej serii uprawia- 
nego w zmianowaniu i w monokulturze — wynika, że przyrosty plonu 
rzepaku uprawianego w monokulturze były większe niż uprawianego w 
zmianowaniu. 

WNIOSKI 

1. Przy znacznym niedoborze siarki w glebie nawożenie tym skład- 
nikiem podwyższa plony rzepaku. 

2. Zbyt wysokie nawożenie siarką, nie powoduje dalszego wzrostu 
plonu nasion, a nawet zarysowuje się tendencja do jego obniżenia. 

3. Zachodzi interakcja wpływu nawożenia azotem i siarką na plony 
rzepaku ozimego. Interakcja ta była szczególnie silna w doświadczeniu 
wazonowym. 

4. Nawożenie siarką spowodowało wzrost zawartości metioniny i cy- 
steiny, nie wpłynęło natomiast na zawartość białka ogólnego w nasionach 
rzepaku. 

5. Zawartość glikozynolanów w nasionach rzepaku wzrastała bardzo 
silnie przy zwiększaniu dawek siarki w nawożeniu. 

6. Zawartość wolnych siarczanów w nasionach nie ulegała zmianom 
pod wpływem dawek siarki. 

7. Nawożenie siarką rzepaku powinno być tak dobrane, aby zapew- 
nić możliwość uzyskania wysokich plonów przy zachowaniu optymalnej 
jakości nasion rzepaku tj. wysokiego poziomu aminokwasów siarkowych 
1 możliwie jak najniższego poziomu glikozynolanów. 
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А. Городыски, Ф. Кшивинъска 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЯ СЕРОЙ НА УЯОЖАИ СЕМЯН 
ОЗИМОГО РАПСА И ИХ КАЧЕСТВО 

Резюме 

В период 1970/11-1973/74 гг. проводились сосудные и полевые опыты, в ко- 
торых сравнивали влияние удобрения серой на урожаи семян озимого рапса 

и их качество. При значительном дефиците серы в почве удобрение этим эле- 

мелтом повышало урожаи рапса, тем не менее слишком высокое удобрение се-
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рой не приводило к повышению урожая семян и даже обозначалась тенденция 
и его снижению. Установлено взаимодействие удобрения азотом и серой на 
урожаи рапса. При низком уровне удобрения азотом удобрение серой оказыва- 
ло гораздо более слабое влияние на урожай рапса, чем при высоком уровне 
азотного удобрения. Содержание облцего протеина в семенах рапса не изменя- 
лось под влиянием удобрения серой, тогда как содержание метионина, цистеина 
и глюкозинолатов повышалось по мере повышения доз серы. Содержание сво- 
бодных сульфатов в семенах рапса очень низкое и не изменяется под влиянием 
повышающихся доз серы в удобрении. 

A. Horodyski, F. Krzywińska 

SULPHUR FERTILIZATION EFFECT ON THE WINTER RAPE 

SEED YIELD AND ITS QUALITY 

Summary 

In the period 1970/71-1973/74 pot and field experiments ware carried out, in 
which the sulphur fertilization effect on the winter rape seed yield and its quality 
was estimated. At a considerable sulphur deiiciencies in soil the fertilization with 
this elements increased the rape yields; nevertheless an excessive sulphur fertili- 

zation did not result in any seed yield increase, and even the tendency to a drop 
of the yield was observed. An interaction of the nitrogen and sulphur fertilization 

on the rape yields has been found. At a low nitrogen fertilization level the sulphur 

fertilization exerted a much weaker effect on the rape yield than at an intensive 

nitrogen fertilization. The total protein content in rape seeds did not change 

under the sulphur fertilization effect, whereas the content of methionine, cysteine 

and glucosinolates increased along with increasing sulphur rates. The content of 

free sulphates in rape seeds was very low and did not change under the influence. 

of increasing sulphur rates in the fertilization. 
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