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W latach 2006–2009 w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu przeprowadzono jednoczynnikowe doświadczenie poletkowe, w którym badano, na tle 
kontroli, wpływ różnych nawozów siarkowych na wysokość i jakość plonu rzepaku ozimego 
mieszańcowej odmiany ES Saphir. Nawozy siarkowe stosowano wiosną w dawce 60 kg·ha-1. 
Najwyższe plony nasion, tłuszczu i białka ogólnego, uzyskano przy nawożeniu siarczanem amonu,  
a następnie kolejno niższe przy stosowaniu gipsu, siarczanu potasu i Wigoru S. W porównaniu  
z kontrolą nawożenie siarką w postaci siarczanu amonu zwiększało plon nasion o 12,0%, wydajność 
tłuszczu o 9,9% oraz białka ogólnego o 14,2%. Pod wpływem nawożenia siarką zwiększała się 
istotnie zawartość glukobrassicanapiny oraz suma glukozynolanów alkenowych i indolowych.  
W najmniejszym stopniu suma glukozynolanów alkenowych i indolowych, w porównaniu z kontrolą, 
wzrastała pod wpływem nawożenia siarczanem potasu, a w największym przy nawożeniu gipsem 
odpowiednio o 10,2 oraz 26,7%. Nawożenie siarką nie modyfikowało profilu kwasów tłuszczowych, 
który w odniesieniu do kwasu stearynowego (C18:0) i linolenowego (C18:3) zależał od przebiegu pogody. 
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The Department of Crop Production, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, 

carried out small plot one-factor experiment on the effect of different sulphur fertilizers on the quality 
and quantity of seed yield of ES Saphir hybrid cultivar of winter oilseed rape in the years 2006–2009. 
Sulphur fertilizers were applied in spring at the rate of 60 kg·ha-1. The highest seed yield and the 
highest yield of fat and protein were obtained with ammonium sulphate and lower with gypsum, 
potassium sulphate and Wigor S, respectively. Fertilization with ammonium sulphate increased the 
seed yield by 12%, the fat by 9.9% and the total protein by 14.2% as compared to the control. Sulphur 
fertilizers increased glucobrassicanapine concentration and the total amount of alkene and indole 
glucosinolates. The totals of glucosinolate were the least affected by potassium sulphate, as compared 
to the control, and the highest effect was recorded for gypsum – the increase by 10.2% and 26.7%, 
respectively. Sulphur fertilization did not modify the fatty acid composition, which in the case of 
stearic acid (C18:0), and linolenic acid (C18:3) was influenced by weather conditions.  
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Wstęp 

Mineralizacja siarki zależy od warunków klimatyczno-glebowych i przebiega 
najintensywniej w temperaturze 10–20oC. Dlatego w warunkach niskiej tempe-
ratury w okresie wczesnej wiosny, kiedy wegetacja już się rozpoczęła, można 
obserwować niedostateczne zaopatrzenie roślin w siarkę. Niedobory tego pier-
wiastka w Polsce spowodowane są redukcją emisji dwutlenku siarki do atmosfery  
i spadkiem zużycia nawozów fosforowych i potasowych. Duże zapotrzebowanie 
rzepaku na siarkę wynika z wysokiej zawartości w białku aminokwasów siar-
kowych i dużej koncentracji glukozynolanów w nasionach.  

Według Wielebskiego (2008) efekt nawożenia siarką zależał od stanu odży-
wienia roślin tym pierwiastkiem w okresie wczesnej wiosny. 

Wykazano interakcje między wysokością nawożenia azotem i dawkami siarki 
a plonem nasion. Dlatego wielu autorów wskazuje na konieczność stosowania 
nawożenia siarką w celu efektywnego wykorzystania azotu i uzyskania wysokiego 
plonu nasion (Bilsborrow i in. 1995, Wielebski i Muśnicki 1998, Haneklaus i in. 
1999). Siarka, która ma wpływ na gospodarkę azotem i na wysokość plonu, działa 
również na jego jakość (Zhao i in. 1995, Krauze i Bowszys 2000, Podleśna 2003). 
Nawożenie siarką kształtuje w nasionach rzepaku zawartość glukozynolanów (Zhao  
i in. 1995, Wielebski i Muśnicki 1998). Pod wpływem nawożenia siarką przyrost glu-
kozynolanów alkenowych był trzykrotnie większy niż indolowych (Wielebski 2006b).  

Jako źródło siarki dla rzepaku najczęściej stosowany jest siarczan amonu, 
którego duża rozpuszczalność w wodzie sprzyja łatwemu wypłukiwaniu siarczanów 
z gleby, a kwaśny fizjologicznie odczyn ogranicza jego stosowanie do gleb o pra-
widłowym odczynie. Według Dembińskiego (1975) dobrym źródłem przyswajalnej 
siarki jest gips. 

Celem badań było określenie wpływu różnych nawozów siarkowych na wyso-
kość plonu nasion, zawartość tłuszczu i białka ogólnego, profil kwasów tłuszczo-
wych oraz zawartość glukozynolanów w nasionach rzepaku ozimego mieszańco-
wej odmiany ES Saphir. 

Materiał i metody 

W latach 2006/07–2008/09 w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przeprowadzono jednoczynnikowe doświad-
czenie założone metodą losowanych bloków, w czterech powtórzeniach, w którym, 
na tle kontroli bez nawożenia siarką badano działanie czterech form nawozów 
siarkowych, tj. gipsu, siarczanu potasu, siarczanu amonu i Wigoru S, na rozwój  
i plonowanie rzepaku ozimego odmiany ES Saphir. Nawozy siarkowe stosowano 
jednokrotnie w okresie ruszenia wegetacji w dawce 60 kg S·ha-1. Metodykę badań 
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polowych opisano w pracy pt. „Wpływ wiosennego nawożenia różnymi nawozami 
siarkowymi na rozwój i cechy morfologiczne rzepaku ozimego odmiany ES Saphir” 
(Rośliny Oleiste – Oilseed Crops str. 97). 

Po oczyszczeniu nasion określono plon nasion przy 13% wilgotności. W na-
sionach oznaczono zawartość tłuszczu (ekstrakt eterowy) — metodą odtłuszczonej 
reszty w aparacie Soxhleta oraz azotu ogólnego — zmodyfikowaną metodą Kjeldahla 
— który następnie przeliczono na białko ogólne stosując współczynnik 6,25. Na 
podstawie analiz chemicznych obliczono wydajność tłuszczu i białka ogólnego. 
Zawartość glukozynolanów alkenowych i indolowych podano w przeliczeniu na 
powietrznie suchą masę nasion, zaś skład ważniejszych kwasów tłuszczowych 
oleju rzepakowego dotyczył jedynie prób z drugiego i trzeciego roku badań. 
Oznaczenia glukozynolanów metodą chromatografii gazowej (Michalski i in. 1995) 
oraz skład i zawartość kwasów tłuszczowych w oleju (Byczyńska i Krzymański 1969) 
wykonano w Zakładzie Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych IHAR w Poznaniu.  

Wyniki i dyskusja 

Na plon nasion w największym stopniu wpływał przebieg pogody (zmienny  
w latach), a w mniejszym stosowane formy nawozów siarkowych. Średnio za trzy 
lata badań nawożenie rzepaku ozimego odmiany ES Saphir nawozami siarkowymi 
miało korzystny wpływ na wysokość plonu nasion oraz wydajność tłuszczu i białka 
ogólnego (tab. 1). W porównaniu z kontrolą nawożenie siarką w postaci siarczanu 
amonu i gipsu zwiększało, odpowiednio, plon nasion o 12,0 i 7,1%, wydajność 
tłuszczu o 9,9 i 8,6% oraz białka ogólnego o 14,2 i 7,2%. Wielu autorów 
(Wielebski 2006a, Wielebski i Muśnicki 1998, Bilsborrow i in. 1995), w warunkach 
dobrego zaopatrzenia roślin w siarkę, nie uzyskało zwyżki plonu nasion pod wpły-
wem nawożenia tym pierwiastkiem. Wielebski (2006a) uzależnia efekt nawożenia 
siarką od przebiegu pogody wiosną. W warunkach przedłużającej się zimy i chłod-
nego początku wiosny proces mineralizacji siarki w glebie rozpoczyna się późno  
i przebiega wolno, a tym samym wpływa na stan odżywienia rzepaku tym 
składnikiem. Przyrost plonów pod wpływem nawożenia siarką stwierdzili między 
innymi Walker i Booth (1994), Budzyński i Ojczyk (1995) oraz Wielebski (2008). 

Zmienny w latach przebieg pogody kształtował wartość użytkową nasion w więk-
szym stopniu niż nawożenie siarką, które różnicowało zawartość tłuszczu i gluko-
zynolanów, nie miał natomiast wyraźnego wpływu na profil kwasów tłuszczowych 
i białka ogólnego (tab. 1–5). Zhao i in. (1991) wskazują na istotny wzrost zawar-
tości białka ogólnego pod wpływem nawożenia siarką, natomiast Wielebski  
i Muśnicki (1998) wykazali mniejsze gromadzenie białka i tłuszczu w nasionach. 
Wielebski (2006b) nie stwierdził wpływu nawożenia siarką na zawartość tłuszczu  
i białka ogólnego. W badaniach własnych nawożenie siarczanem amonu, w porów-
naniu z kontrolą obniżało zawartość tłuszczu o 0,9%. 
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Tabela 1 
Plon nasion, wydajność tłuszczu i białka ogólnego (średnie dla czynnika i lat) 
Seed yield, fat and protein (means for factor and years) 

Zawartość — Content [%] Wydajność — Yield [t·ha-1] Rodzaj nawozu 
siarkowego 

Kind of sulphur 
fertilizer 

Plon nasion 
Seed yield 

[t·ha-1] 
tłuszcz  

fat 
białko ogólne
total protein 

tłuszcz  
fat 

białko ogólne 
total protein 

Kontrola — Control 4,08 42,8 21,0 1,52 0,743 
Gips — Gypsum 4,37 43,3 21,0 1,65 0,797 
Siarczan potasu 
Potassium sulphate 

4,28 42,9 20,7 1,60 0,771 

Siarczan amonu 
Ammonium sulphate 

4,57 41,9 21,4 1,67 0,849 

Wigor S 4,26 43,2 20,8 1,60 0,771 
NIR — LSD α=0,05   0,16 0,5 r.n. 0,06 0,029 

2006/07 3,88 41,1 21,8 1,39 0,735 
2007/08 4,55 43,8 20,5 1,73 0,812 
2008/09 4,51 43,5 20,7 1,71 0,812 

NIR — LSD α=0,05   0,12 0,4 0,5 0,05 0,023 

r.n. — różnica nieistotna — no significant difference 
 
Pod wpływem nawożenia siarką zwiększała się istotnie zawartość glukobrassica-

napiny oraz suma glukozynolanów alkenowych i indolowych (tab. 2 i 3). W naj-
mniejszym stopniu suma glukozynolanów alkenowych i indolowych, w porównaniu 
z kontrolą, wzrastała pod wpływem nawożenia siarczanem potasu, a w najwięk-
szym przy nawożeniu gipsem, odpowiednio o 10,2 oraz 26,7%. Zróżnicowany  
w latach przebieg pogody miał duży wpływ na zawartość frakcji poszczególnych 
glukozynolanów i ich sumy. Należy zaznaczyć, że w pierwszym roku badań,  
z winy producenta materiału siewnego, odmiana ES Saphir nie spełniała wymogów 
stawianych odmianom podwójnie ulepszonym. 

Wielebski (2006b) wykazał istotny wzrost zawartości glukozynolanów alke-
nowych i indolowych pod wpływem nawożenia siarką, przy czym przyrost zawar-
tości glukozynolanów alkenowych był trzykrotnie wyższy niż indolowych. Natomiast 
Wielebski i Muśnicki (1998) wykazali stały wzrost zawartości glukozynolanów 
alkenowych, a zwłaszcza glukobrassicanapiny, pod wpływem nawożenia siarką  
w dawce do 80 kg·ha-1 siarki. 
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Tabela 2 
Zawartość glukozynolanów w nasionach odm. ES Saphir [µM·g-1] (średnie dla czynnika i lat) 
Glucosinolate content in seeds of cv. ES Saphir [µM·g-1] (means for factor and years) 

Alkenowe — Alkenyl Indolowe — Indol 
Rodzaj nawozu 

siarkowego 
Kind of sulphur 

fertilizer 

gluko-
napina 

glucona-
pine 

glukobrassica-
napina 

glucobrassica-
napine 

progo-
itryna 
progo-
itrine 

napolei-
feryna 

napolei-
ferine 

gluko-
brassycyna 

gluco-
brassicine 

4-OH- 
gluko-

brassycyna 
4-OH gluco-
brassicine 

Kontrola — Control 5,6 1,5 12,1 0,2 0,1 3,0 
Gips — Gypsum 7,0 2,1 15,5 0,2 0,1 3,6 
Siarczan potasu 
Potassium sulphate 5,6 1,9 13,4 0,2 0,1 3,6 

Siarczan amonu 
Ammonium sulphate 6,4 2,1 14,5 0,2 0,1 3,1 

Wigor S 6,0 1,8 13,9 0,2 0,1 3,2 
NIR — LSD α=0,05   r.n. 0,4 r.n. r.n. r.n. r.n. 

2006/07 9,2 3,2 19,0 0,2 0,1 3,4 
2007/08 5,6 1,6 11,9 0,2 0,1 3,6 
2008/09 3,5 0,9 10,8 0,1 0,2 2,9 

NIR — LSD α=0,05   1,0 0,3 1,8 r.n. r.n. r.n. 

r.n. — różnica nieistotna — no significant difference 

Tabela 3 
Zawartość glukozynolanów w nasionach w zależności od rodzaju nawozu siarkowego 
(średnie dla czynnika i lat) — Glucosinolate content in seeds depending on the kind of 
sulphur fertilizer (means for factor and years) 

Alkenowe — Alkenyl Indolowe — Indol Suma — Total Rodzaj nawozu 
siarkowego 

Kind of sulphur 
fertilizer 

[µM·g-1] [%] [µM·g-1] [%] [µM·g-1] [%] 

Kontrola — Control 19,4 100,0 3,1 100,0 22,5 100,0 
Gips — Gypsum 24,8 127,8 3,7 119,3 28,5 126,7 
Siarczan potasu 
Potassium sulphate 21,1 108,8 3,7 119,3 24,8 110,2 

Siarczan amonu 
Ammonium sulphate 23,2 119,6 3,2 103,2 26,4 117,3 

Wigor S 21,9 112,9 3,3 106,5 25,2 112,0 
NIR — LSD α=0,05   r.n. – r.n. – 3,7 – 

2006/07 31,6 – 3,5 – 35,1 – 
2007/08 19,3 – 3,7 – 23,0 – 
2008/09 15,3 – 3,1 – 18,4 – 

NIR — LSD α=0,05   2,9 – r.n. – 2,9 – 

r.n. — różnica nieistotna — no significant difference 
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Nawożenie siarką nie miało istotnego wpływu na profil kwasów tłusz-
czowych. Podobne wyniki uzyskał Wielebski i Wójtowicz (2004). Wielu autorów 
(Kotecki i in. 2001, Jędrzejak i in. 2005, Spasibionek 2006, Kotecki i in. 2007) 
wykazało, że skład kwasów tłuszczowych jest cechą odmianową modyfikowaną 
układem warunków wilgotnościowo-termicznych. Wyniki badań własnych (tab. 4  
i 5) wskazują, że przebieg pogody w latach badań modyfikował istotnie zawartość 
kwasu stearynowego (C18:0), linolenowego (C18:3) i sumę wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych. 

Tabela 4 
Skład kwasów tłuszczowych oleju rzepaku ozimego odm. ES Saphir [%] (średnie dla 
czynnika i lat) — Fatty acids composition [%] in  oil from winter oilseed rape cv. ES 
Saphir (means for factor and years) 

Skład kwasów tłuszczowych — Fatty acids composition [%] Rodzaj nawozu 
siarkowego 

Kind of sulphur 
fertilizer 

C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:1 C22:1 

Kontrola — Control 4,8 1,5 61,9 19,9 9,8 1,7 0,5 
Gips — Gypsum 4,9 1,4 63,2 19,4 9,9 1,2 0,0 
Siarczan potasu 
Potassium sulphate 

4,8 1,5 63,2 19,7 9,7 1,2 0,0 

Siarczan amonu 
Ammonium sulphate 

4,8 1,5 63,8 19,4 9,1 1,3 0,1 

Wigor S 4,7 1,5 62,9 19,5 9,5 1,5 0,3 
NIR — LSD α=0,05   r.n. r.n. r.n. r.n. r.n. r.n. r.n. 

2007/08 4,8 1,5 63,4 19,4 9,1 1,5 0,4 
2008/09 4,8 1,4 62,6 19,7 10,1 1,3 0,0 

NIR — LSD α=0,05   r.n. 0,05 r.n. r.n. 0,6 r.n. r.n. 

r.n. — różnica nieistotna — no significant difference 
Kwasy tłuszczowe — Fatty acids:  

nasycone — saturated:  
C16:0 — palmitynowy — palmitic, C18:0 — stearynowy — stearic, 

jednonienasycone — monounsaturated:  
C18:1 — oleinowy – oleic, C20:1 — eikozenowy — eicosenic, C22:1 — erukowy — erucic 

wielonienasycone [NNKT] — polyunsaturated fatty acids [PUFA]:  
C18:2 — linolowy — linoleic, C18:3 — linolenowy — linolenic 
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Tabela 5 
Sumy kwasów tłuszczowych oleju odm. ES Saphir w % (średnie dla czynnika i lat) 
Sums of fatty acids composition in cv. ES Saphir oil in % (means for factor and years) 

Suma kwasów tłuszczowych  
Sums of fatty acids [%] 

nienasyconych — unsaturated [UFA]Rodzaj nawozu 
siarkowego 

Kind of sulphur 
fertilizer 

[SFA] 
C16:0 + C18:0 ogółem

total 
[NNKW] 
[PUFA]

jednonie-
nasyco-

nych 
monoun-
saturated

C18 

Stosunek  
Ratio 

[UFA]/[SFA] 

Stosunek  
Ratio  

C18:2 / C18:3 

Kontrola — Control 6,3 93,7 29,7 64,1 91,6 15,0 2,03 
Gips — Gypsum 6,3 93,7 29,3 64,4 92,5 14,9 1,97 
Siarczan potasu 
Potassium sulphate 6,3 93,7 29,3 64,4 92,5 15,0 2,05 

Siarczan amonu 
Ammonium sulphate 6,2 93,8 28,5 65,3 92,3 15,1 2,13 

Wigor S 6,2 93,8 29,1 64,7 91,9 15,1 2,06 
NIR — LSD α=0,05   r.n. r.n. r.n. r.n. r.n. r.n. r.n. 

2007/2008 6,3 93,7 28,5 65,2 91,9 14,9 2,14 
2008/2009 6,2 93,8 29,8 64,0 92,5 15,1 1,96 

NIR — LSD α=0,05   r.n. r.n. 1,2 r.n. r.n. r.n. 0,07 

r. n. — różnica nieistotna — no significant difference 
SFA —  nasycone kwasy tłuszczowe — saturated fatty acids 
UFA — nienasycone kwasy tłuszczowe — unsaturated fatty acids 
NNKW – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe — PUFA – polyunsaturated fatty acids 
 

Wnioski 

1. Najwyższe plony nasion, tłuszczu i białka ogólnego uzyskano przy nawożeniu 
siarczanem amonu, a niższe przy stosowaniu gipsu, siarczanu potasu i Wigoru 
S. W porównaniu z kontrolą nawożenie siarką w postaci siarczanu amonu 
zwiększało plon nasion o 12,0%, wydajność tłuszczu o 9,9% oraz białka 
ogólnego o 14,2%. 

2. Pod wpływem nawożenia siarką zwiększała się istotnie zawartość glukobras-
sicanapiny oraz suma glukozynolanów alkenowych i indolowych w nasionach. 
W najmniejszym stopniu suma glukozynolanów alkenowych i indolowych,  
w porównaniu z kontrolą, wzrastała pod wpływem nawożenia siarczanem pota-
su, a w największym przy nawożeniu gipsem, odpowiednio o 10,2 oraz 26,7%. 
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3. Nawożenie siarką nie modyfikowało składu ilościowego kwasów tłuszczo-
wych, który w odniesieniu do kwasu stearynowego (C18:0) i linolenowego 
(C18:3) zależał od przebiegu pogody. 

4.  Interakcja lata × rodzaj nawozu siarkowego była nieistotna, dlatego wniosko-
wania oparto na średnich dla czynników. 
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