
Streszczenie

Badania prowadzono w lataoh 2012-2014 w mieiscowo:ici Rybitwy. Celem badari bylo

wskazanie roli siarki i obecnodci wapnia w nawozie siarkowym n'ksztaltowaniu stanu

odzywienia roSlin w krytycznych fazach wzrostu ziemniak6w, na tle wzrastaj4cych dawek

azotu. Oceny plantacji dokonano w trzech stadiach rozwojowych: (i) BBCII l5-17 (rozw6j

liSci), (ii) BBCII 4l (pocz4tek lirrmowania bulw) oraz (iii) tlBCl I 49 (dojrzatoSd

fizjologiczna. zbi6r). Ziemniaki odmiany Skawa uprawiano po przedplonie z igczmienra

jarego. Dwuczynnikowe doSwiadczenie zalozono na glebie lekkiej, o niskiej zawarto6ci

siarki siarczanowej. Pierwszym czynnikiem bylo nawoZenie siark4: kontrola bez siarki

(bez S). siarka elementama (Se) i siarczan wapnia (SW). Oba nawozy stosowano w dawce

odpowiadaj4cej 35 kg S ha-'. Drugim czynnikicm byl poziom nawoZenia azotem: 0, 30,60,

90. 120 i 150 kg N.ha-r. Dodwiadczenie wykonano w czterech pom6rzeniach. W kazdym

wariancie zaslosowano 150 kg KuO ha-' i 60 kg PzOs ha-'. W wyniku przeprowadzonych

badarl stwierdzono, 2e zmiennoSd warunk6w wzrostu ziemniak6w wynikaj4ca z rozkladu

opad6w w sezonie wegetacyjnym okazala sig istotnym czynnikiem warunkuj4cym poziom

plon6w i reakcjg na zastosowane dawki azotu, kt6ra byla najmniejsza w warunkach

luksusowego z.aopatrzenia roSlin w wodg. W 3-letnim okresie badarl potwierdzono

dodatnie dzialanie Se iSW na plon bulw, zawarto66 i plon skrobi. Wprowadzenie do

systemu nawoZenia SW okazalo sig istotnym czynnikiem pozwalajEcynr na ograniczenre

dawek nawoz6w azotowych. Efektem stosowania Se bylo wigksze wykorzystanie azotu z

nawozriw. lecz optimum dla dawki azotu ksztaltowalo sig na wyZszym poziomie w

por6wnaniu z SW i kontrol4 (bez S). Wsp6ldzialanie nawo2enia siark4 i azotem w

ksztaltowaniu racjonalnei gospodarki azotem, wyrazone.i przez. pobranie jednostkowe,

ujawnilo sig w sezonie wegetacyjnym z niedoborem wody w fazie lbrmowania bulw.

Ziemniaki nawozone SW zawieraly wigcej wapnia w sk6rce. i to niezale2nie od warunktlw

prowadzenia doiwiadczenia. a tak2e potasu, co nale2y odnieii do zdrowotnoSci bulw.

Ocena skladir chemicznego 4 li5cia. jako organu wska2nikowego. wskazaia na azot jako

gl6wny czynnik determinuj4cy przyszly plon, przy czym wykonana analiza Scie2ki

uwidocznila poSredni wplyw siarki z nawoz6w na stan zaopatrzenia rodlin w az.ol.

WartoSci indeks6w SPAD wyznaczone w stadium BBCH 41. wykazuiqc istotn4 reakcig na

dawki azotu i stosowanie SW, byly dodatnio skorelowane z zawafio{ci4 azolu. a takze

manganu i cynku w 4 liSoiu. Potwierdzono zwiqzek miqdzy powierzchnq 4 liScia z

zawanoSciE skrobi w bulwach.
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