
Siarka w nawożeniu roślin rolniczych 

Siarka jest podstawowym składnikiem drugoplanowym w uprawie roślin. Siarka ma przede 

wszystkim wpływ na przyswajanie przez roślinę azotu. Zakłócony przebieg procesów 

fizjologicznych w roślinach na skutek niedoboru siarki wpływa na spadek wielkości i jakości 

plonu.  

Przyczyny niedoboru siarki w glebach są następujące: 

• Występowanie intensywnych opadów jesienią i zimą, powodujących wymywanie 

siarki w głąb profilu glebowego, dotyczy to szczególnie gleb lekkich, 

• Zmniejszenie pogłowia zwierząt, w związku z czym zmniejszył się udział obornika w 

nawożeniu; wiele gospodarstw nie prowadzi produkcji zwierzęcej, 

• Zmniejszenie się ilości zanieczyszczeń atmosferycznych zawierających siarkę, na 

skutek niższej energochłonności produkcji, oszczędzania energii oraz lepszego 

oczyszczania gazów spalinowych, 

• Stosowanie nawozów skoncentrowanych, nie zawierających balastu, w którym 

występowała także siarka; brak stosowania mineralnych nawozów siarkowych. 

• Zwiększenie powierzchni uprawy roślin o dużym zapotrzebowaniu na siarkę (rzepak, 

gorczyca). 

• Zmniejszenie zużycia pestycydów zawierających siarkę. 

Pod względem zapotrzebowania na siarkę rośliny uprawne można podzielić na trzy grupy: 

• najwięcej siarki potrzebują rośliny krzyżowe: rzepak, kapusta, gorczyca, rzodkiew i 

rzepa oraz cebula, czosnek i chrzan. Pobierają one do 40 kg S (100 kg SO3) z plonem 

z hektara, a przy bardzo obfitym plonie nawet do 80 kg S z hektara. Rośliny te reagują 

też najbardziej efektywnie na nawożenie siarką; 

• duże zapotrzebowanie na siarkę (20-40 kg S/ha, czyli 50 – 100 kg SO3 z 1 ha) 

wykazują rośliny motylkowate, głównie lucerna i koniczyna, a także buraki cukrowe i 

kukurydza. Niedobór siarki w podłożu ogranicza symbiozę motylkowatych z 

bakteriami wiążącymi azot. Reakcja tych roślin na nawożenie siarką jest mniejsza, ale 

wyraźnie poprawia się jakość biologiczna plonu, głownie jakość białka; 

• najmniejsze wymagania względem siarki wykazują zboża oraz ziemniaki. Pobierają z 

plonem z hektara 15-30 kg S. Z reguły słabiej reagują na nawożenie siarką, nawet na 

glebach ubogich w ten składnik. Jednak w warunkach intensywnego nawożenia 

azotem rośliny te lepiej plonują przy dodatkowym, niskim nawożeniu siarką. 

W praktyce dawka siarki zależy przede wszystkim od dawki azotu. Przykładowo dawka 

siarki w uprawie rzepaku powinna wynosić 1/3-1/5 dawki azotu, a w uprawie zbóż1/6-1/8 

dawki azotu. Mniejsze ilości siarki stosujemy w przypadku gleb zasobnych w próchnicę. 

Niedobory siarki w roślinach objawiają się na roślinach w postaci chlorozy, początkowo na  

najmłodszych liściach, później na starszych. Chloroza postępuje od środka liścia na zewnątrz. 

Poza chlorozą liście mogą tracić turgor, a żyłki przybierać czerwony kolor. Rośliny mają 

małe, wąskie, blado zielone blaszki liściowe oraz cienkie łodygi.  



Objawy niedoboru siarki najlepiej są widoczne na roślinach wskaźnikowych. Przykładem jest 

rzepak, u którego wizualne symptomy niedostatku tego pierwiastka zmieniają się w 

zależności od stadium rozwoju rośliny. Pierwsze objawy występują na młodszych liściach 

(siarka jest składnikiem, który słabo przemieszcza się w roślinie i dlatego bardzo powoli jest 

transportowana ze starych do nowo tworzących się organów), które zewnętrznie ulegają 

rozjaśnieniu i pojawia się na nich marmurkowatość. Młode liście często są odbarwione i 

łyżeczkowato wygięte. W późniejszym okresie kwiatostan jest słabszy, a kwiaty mają 

wyraźnie jaśniejszy kolor (w skrajnych przypadkach nawet biały). Łuszczyny które zawiązują 

się z tych kwiatów są mniejsze (krótsze) i zawierają zdecydowanie mniej nasion niż 

łuszczyny roślin dostatecznie odżywionych siarką. 

Niedobory siarki u zbóż objawiają się zmniejszeniem krzewistości, a w późniejszym stadium 

na najmłodszych liściach, w postaci chlorozy na całej blaszce liściowej. Niedobory siarki 

zarówno na rzepaku, jak i na zbożach występują przede wszystkim w okresie wiosennym tj. 

największego zapotrzebowania na ten składnik. 

Stan zaopatrzenia gleby w siarkę można także określić wykonując analizy gleby lub roślin w 

Stacji Chemiczno-Rolniczej. 

W przypadku stwierdzenia niedoboru siarki należy uzupełnić jej ilość stosując nawozy 

zawierające ten składnik. Najbardziej popularne to kizeryt, siarczan amonu, siarczan potasu i 

siarczan magnezu. W trakcie wegetacji można dolistnie aplikować siarkę w postaci 

siedmiowodnego siarczanu magnezu. 

Siarka w glebie podlega dość szybkim przemianom. Jest słabo wiązana, a więc jej dostępność 

dla roślin jest duża. Ruchliwość i łatwość jej wymywania z gleby powoduje, że pod rośliny 

powinna być stosowana przede wszystkim wczesną wiosną. 

Siarka pobierana jest z gleby głównie jako jon (SO4
-2
). Pewne ilości wchłaniane są z 

powietrza w postaci SO2. Asymilacja siarki zachodzi głównie w chloroplastach. W jej wyniku 

powstają organiczne związki siarki: aminokwasy niezbędne do syntezy białek (cysteina, 

cystyna, metionina), sulfolipidy (elementy struktury błon komórkowych), związki smakowe i 

zapachowe chrzanu, cebuli i czosnku. Siarka wchodzi w skład fitochelatyn i fitoaleksyn – 

związków zwiększających odporność roślin na choroby i szkodniki. Siarka także wpływa na 

syntezę ligniny i kwasów tłuszczowych. 

Niedostarczenie roślinom odpowiedniej ilości siarki prowadzi w konsekwencji do 

zahamowania wzrostu rośliny, a co za tym idzie do zmniejszenia plonu. Niedobór siarki 

obniża również zawartość cukrów prostych, tłuszczu oraz prowadzi do nadmiernego 

nagromadzenia się azotanów w roślinach. 

W warunkach niedostatecznego zaopatrzenia roślin w siarkę dochodzi do zahamowania 

syntezy białek oraz zmniejszenia zawartości aminokwasów siarkowych. W konsekwencji 

uzyskujemy mniejszy plon gorszej jakości.  

Deficyt siarki powoduje, że azot w roślinie gromadzi się w formie niebiałkowej, zwłaszcza w 

postaci azotanów.  

Siarka wpływa także na wzrost odporności roślin na działanie patogenów. Dzieje się tak 

dlatego, że stan odżywienia roślin istotnie decyduje o fizjologicznych predyspozycjach 

rośliny do zwalczania infekcji chorobotwórczych. Choroby są jednym z głównych czynników 



ograniczających wydajność produkcji roślinnej, redukują dostępność, pobieranie i 

wykorzystanie składników przez rośliny. Związki siarki w roślinie podnoszą jej odporność na 

choroby grzybowe, a także na stres (susza, temperatura, inne czynniki chorobotwórcze - 

patogeny). 

 

 

 

 

 


