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Streszczenie 
W 2-letnich doświadczeniach zastosowano Krzemian o składzie: Si(OH)4 2,5%, Cu 1,0%, Zn 0,6%,              
B 0,3% i Mo 0,2%. Zabiegi wykonywano na roślinach wysokości 20 cm (faza BBCH 19), w okresie 
zwierania międzyrzędzi (faza BBCH 39) i po kwitnieniu (faza BBCH 70), jedno-, dwu- i trzykrotnie w 
okresie wegetacji. Nawożenie organiczne stanowiła słoma i międzyplon gorczycy białej. Nawożenie 
mineralne stosowano w dawkach: 100 kg/ha N, 60 kg/ha P2O5 i 120 kg/ha K2O. Niezależnie od lat 
badań i liczby zabiegów uzyskano istotny przyrost plonu, o 12,9% w porównaniu z obiektem kontrol-
nym. Największy przyrost plonu uzyskano w roku suchym (2018) po zastosowaniu Krzemianu w fazie 
zwierania międzyrzędzi i po kwitnieniu. Stwierdzono tendencję do wzrostu w plonie udziału bulw du-
żych, o średnicy ponad 60 mm, oraz zmniejszania się udziału bulw zdeformowanych po zastosowaniu 
Krzemianu. Wykazano korzystny wpływ preparatu na zawartość skrobi i witaminy C w bulwach.  
Słowa kluczowe: dolistne dokarmianie, jakość bulw, krzem, plon, ziemniak 
 
Abstract 
Silicate with composition: Si (OH)4 2.5%, Cu 1.0%, Zn 0.6%, B 0.3% and Mo 0.2% was used in 2-year 
experiments. Treatments were carried out on 20 cm tall plants (BBCH 19 phase), during inter-row 
closing (BBCH 39 phase) and after flowering (BBCH 70 phase), one-, two- and three times during the 
growing season. Organic fertilization was straw and an intercrop of white mustard. Mineral fertilization 
was applied in the following doses: 100 kg/ha N, 60 kg/ha P2O5 and 120 kg/ha K2O. Regardless of 
years of research and the number of treatments, a significant increase in yield was obtained, by 12.9% 
in comparison to the control object. The highest yield increase was obtained in the dry year (2018) 
after application of Silicate in the inter-row and flowering shortening phase. There was a tendency to 
increase in the yield of large tubers, with a diameter of over 60 mm, and a decrease in the share of 
tubers deformed after applying Silicate. The beneficial effect of the preparation on the content of 
starch and vitamin C in tubers has been demonstrated. 
Keywords: foliar nutrition, potato, quality of tubers, silicon, yield  
 
 

lementem gwarantującym wysoki plon 
ziemniaków dobrej jakości jest odpo-
wiednie odżywienie roślin. Długi okres 

pobierania składników przez rośliny i znacz-
nie większa masa wytwarzanego plonu w 
porównaniu z innymi gatunkami roślin rolni-
czych sprawia, że należy dążyć do możliwie 
optymalnego zaopatrzenia ziemniaka w ła-
two przyswajalne składniki pokarmowe w 
ciągu całego okresu wegetacji. Dodatkowo 

występujące w sezonie wegetacyjnym 
zmienne warunki pogodowe, obfite opady na 
przemian z okresową suszą czy duże waha-
nia temperatury powietrza, mogą ograniczać 
pobieranie składników z roztworu glebowe-
go. 

Wysoce efektywnym sposobem uzupeł-
niania niedoboru składników jest wówczas 
dolistne ich dostarczanie w fazie intensyw-
nego rozwoju części nadziemnej roślin. 

EEE   
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Szybkie pobieranie składników stosowanych 
w formie dolistnej decyduje również o prawi-
dłowym przebiegu procesów fizjologicznych i 
rozwoju systemu korzeniowego roślin, co ma 
bezpośredni wpływ na wiązanie i wzrost 
bulw oraz na ich jakość. Najlepiej do tego 
celu wykorzystywać preparaty zawierające 
składniki o działaniu odżywczym i biostymu-
lującym. Okazuje się, że jednym z takich 
składników może być krzem. 

Krzem jest głównym składnikiem gleby, 
ale występuje w postaci krzemionki, która 
jest w zasadzie niedostępna dla roślin 
(Grenda, Skowrońska 2004; Sommer i in. 
2006). Natomiast zastosowany we właściwej 
formie dolistnie impregnuje zewnętrzne ko-
mórki epidermy, wzmacnia ściany komórko-
we, zwiększa ich sztywność i odporność na 
uszkodzenia mechaniczne. Z uwagi na grub-
szą kutikulę, wysyconą krzemionką, ograni-
czone są straty wody i rośliny mogą być w 
mniejszym stopniu porażane przez choroby 
grzybowe i szkodniki (Fauteuxi in. 2005; Ro-
bak, Ostrowska 2006; Sacała 2009). W wa-
runkach suszy krzem może zmniejszać skut-
ki stresu wodnego poprzez mniejsze paro-
wanie wody z roślin i większą wydajność 
fotosyntezy (Romero-Aranda i in. 2006).  

Wykazano, że krzem odgrywa również 
korzystną rolę w odżywianiu roślin poprzez 
wzmocnienie absorpcji azotu, fosforu, potasu 
i cynku (Mehrabanjoubani i in. 2015, Pilon i 
in. 2013). Udowodniono też korzystny wpływ 
krzemu na równowagę jonową w roślinach 
oraz zmniejszenie toksycznego działania 
nadmiaru glinu, manganu, ołowiu, kadmu, 
cynku i rtęci (Hou i in. 2006). Wynika z tego, 
że krzem poprzez szerokie spektrum oddzia-

ływania na rośliny może mieć działanie istot-
nie ograniczające występowanie różnego 
rodzaju stresów biotycznych i abiotycznych 
w okresie wegetacji, co zwiększa wydajność 
roślin i jakość plonu.  

Takie rośliny jak skrzyp polny, ryż czy 
trzcina cukrowa zawierają w suchej masie 
10-15% krzemionki, rośliny zbożowe i trawy 
akumulują do 3% krzemionki, a rośliny dwu-
liścienne poniżej 0,5% (Guntzer i in. 2012). 
Dotychczasowe badania potwierdziły ko-
rzystne oddziaływanie dolistnych preparatów 
krzemowych na plon i jego jakość w stosun-
ku do roślin dwuliściennych, w tym okopo-
wych (Artyszak i in. 2016) czy warzywnych, 
również psiankowatych (Borkowski i in. 
2014; Górecki, Danielski-Busch 2009; Sta-
matakis i in. 2003; Ugrinović i in. 2011). 
Ziemniak wykazuje silną interakcję wielkości 
plonu i jakości bulw z warunkami pogodo-
wymi w okresie wegetacji, co – mając na 
uwadze powyższe argumenty – mogłoby 
uzasadniać stosowanie krzemu.  

Stąd celem badań była ocena wpływu do-
listnego preparatu krzemowego stosowane-
go przy zmiennym w latach układzie warun-
ków pogodowych na wielkość plonu i wybra-
ne cechy jakości bulw ziemniaka jadalnego. 
 
Materiał i metody 
Badania polowe przeprowadzono w latach 
2017 i 2018 w oddziale IHAR-PIB w Jadwisi-
nie na glebie lekkiej, kwaśnej. Gleba charak-
teryzowała się wysoką zasobnością w przy-
swajalny fosfor, średnią w potas, magnez (w 
2018 r. zawartość niska), mangan, cynk, 
miedź i bor (w 2017 r. zawartość niska) oraz 
niskim poziomem żelaza (tab. 1). 

Tabela 1 
Zawartość przyswajalnych form makro- i mikroelementów  

w glebie (mg/kg) oraz odczyn gleby w latach badań 
Zawartość w glebie (mg/kg) Rok pH w KCl P K Mg Fe Mn Zn Cu B 

2017 5,0 80 122 32 580 120 3,8 2,4 0,43 
2018 5,4 84 104 26 680 118 4,3 4,0 1,32 

 
W badaniach zastosowano preparat bio-

stymulująco-odżywczy o nazwie handlowej 
Krzemian z dodatkiem adiuwanta Asystent 
firmy PUH Chemirol sp. z o.o. według nastę-
pujących kombinacji: 
1. obiekt kontrolny – bez dolistnego dokar-
miania, 

2. Krzemian + Asystent – 1 zabieg w fazie 
BBCH 39 (obiekt Krzemian 1), 
3. Krzemian + Asystent – 2 zabiegi: w fazach 
BBCH 39 i 70 (obiekt Krzemian 2), 
4. Krzemian + Asystent – 3 zabiegi: w fazach 
BBCH 19, 39 i 70 (obiekt Krzemian 3). 
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Warunki pogodowe w okresie wegetacji 
oceniono na podstawie sumy opadów oraz 
średnich temperatur powietrza w porównaniu 
ze średnimi wartościami z wielolecia. Lata 
badań pod względem sumy opadów i śred-
nich temperatur powietrza w poszczególnych 
miesiącach wegetacji znacznie się różniły. W 
2017 r. w okresie od czerwca do września 
zanotowano opady powyżej średniej z wielo-
lecia, a temperatura powietrza w przeważa-
jącej części wegetacji (maj, czerwiec, sier-
pień i wrzesień) była wyższa od średniej z 
wielolecia. W całym sezonie wegetacji 2017 

suma opadów była wyższa o 55,1 mm, a 
średnia temperatura powietrza o 0,7oC w 
porównaniu ze średnią z wielolecia. A więc 
rok 2017 należał do wilgotnych i umiarkowa-
nie ciepłych.  

Z kolei w 2018 r. wszystkie miesiące we-
getacji charakteryzowały się opadami poni-
żej średniej z wielolecia, a temperaturą po-
wietrza znacznie powyżej. Suma opadów za 
cały okres wegetacji w tym roku była mniej-
sza o 79,2 mm, a średnia temperatura po-
wietrza wyższa o 3,5oC, stąd rok 2018 zali-
czał się do suchych i ciepłych (tab. 2). 

 
Tabela 2 

Sumy miesięcznych opadów (mm) oraz średnich miesięcznych 
temperatur powietrza (oC) w latach badań w porównaniu ze średnimi wieloletnimi 

na podstawie danych stacji meteorologicznej w Jadwisinie 
Rok Miesiąc 

 IV V VI VII VIII IX IV-IX 
Opady 

1967-2016 37,0 57,0   75,0 76,0 60,6   48,0 352,0 
2017   8,9 10,1 107,5 78,8 61,0 140,8 407,1 
2018 21,7 43,4   41,0 75,2 59,7   30,9 272,8 

Temperatura powietrza 
1967-2016   7,8 13,6 16,5 18,4 17,7 13,1   14,5 

2017   7,3 14,1 18,1 18,4 19,4 13,8   15,2 
2018 13,2 17,6 19,1 21,2 20,8 15,8   18,0 

 
Nawożenie organiczne stanowiła roz-

drobniona i przyorywana po żniwach słoma z 
pszenżyta ozimego (przedplonu) w ilości ok. 
5 t/ha z dodatkiem 1 kg N na 100 kg słomy 
oraz jesienią zielona masa międzyplonu 
ścierniskowego z gorczycy białej w ilości 15-
-16 t/ha. Nawożenie mineralne fosforem (su-
perfosfat potrójny – 40% P2O5) i potasem 
(sól potasowa – 60% K2O) z uwzględnieniem 
zasobności gleby w przyswajalne formy tych 
składników stosowano wiosną przed kulty-
watorowaniem w dawce 60 kg/ha P2O5 i 120 
kg/ha K2O. Nawożenie mineralne azotem 
(saletrzak – 27% N) stosowano wiosną 
przed sadzeniem w dawce 100 kg/ha N. 
Preparat Krzemian zawierał: Si(OH)4 2,5%, 
Cu 1,0%, Zn 0,6%, B 0,3%, Mo 0,2%.  

Zabiegi dolistne w zależności od obiektu 
wykonywano jedno-, dwu- i trzykrotnie w 
okresie wegetacji: pierwszy zabieg w okresie 
rozwoju liści na pędzie głównym (faza BBCH 
19), drugi w okresie rozwoju pędów bocz-
nych i zakrywania międzyrzędzi (faza BBCH 
39), natomiast trzeci po kwitnieniu (faza 

BBCH 70). Do każdego zabiegu stosowano 
Krzemian w dawce 0,8 l/ha. Dodatek adiu-
wanta (Asystent) na każdym obiekcie wyno-
sił 0,1 l/ha. Do każdego zabiegu biostymula-
tor rozpuszczano w 300 l/ha wody. 

Ziemniaki odmiany Oberon sadzono 
ręcznie w III dekadzie kwietnia w rozstawie 
75 x 33 cm, a zbierano w III dekadzie wrze-
śnia. Liczba roślin na poletku do zbioru wy-
nosiła 30. Podczas zbioru określano plon 
ogólny z każdego poletka oraz pobierano 2 x 
5-kilogramowe próby w celu określenia 
struktury plonu (wagowo, udział frakcji bulw 
małych, o średnicy poniżej 35 mm, średnich 
35-60 mm i dużych – powyżej 60 mm) i pro-
centowego udziału w plonie bulw zdeformo-
wanych oraz składu chemicznego bulw: za-
wartości skrobi, azotanów i witaminy C. 

Wyniki doświadczeń opracowano staty-
stycznie, posługując się analizą wariancji. 
Analizę porównania średnich przeprowadzo-
no z wykorzystaniem testu Tukeya na po-
ziomie p = 0,05. 
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Wyniki i dyskusja 
Stwierdzono istotne zróżnicowanie plonu 
bulw zarówno pomiędzy obiektami z dolist-
nym dokarmianiem roślin ziemniaka, jak i 
latami badań (tab. 3). Niezależnie od bada-
nych obiektów w roku suchym (2018) plon 
był o 9,6% mniejszy niż w roku wilgotnym, 
ale efekt dolistnego dokarmiania Krzemia-
nem w stosunku do uzyskanego przyrostu 
plonu – większy. W roku wilgotnym (2017) 
przyrost plonu pod wpływem zabiegów do-
listnych wahał się od 6,4% (1 zabieg) do 
12,8% (3 zabiegi), natomiast w roku suchym 
od 12,2% (1 zabieg) do 17,5% (2 zabiegi) w 
stosunku do obiektu kontrolnego bez dolist-
nego dokarmiania.  

Korzystniejszy efekt stosowania różnych 
preparatów o działaniu odżywczym i biosty-

mulującym w latach ekstremalnych, o nie-
sprzyjających warunkach pogodowych, wy-
nikających głównie z niedoboru opadów czy 
nierównomiernego ich rozkładu w okresie 
wegetacji, potwierdzono we wcześniejszych 
badaniach (Cwalina-Ambroziak i in. 2015, 
Szewczuk 2009, Wierzbowska i in. 2015). Z 
naszych badań można wnioskować również, 
że niekorzystne warunki środowiskowe, w 
tym wypadku związane z niedoborem wilgoci 
i wysoką temperaturą powietrza, uniemożli-
wiające czy hamujące pobieranie składników 
pokarmowych z gleby, pozwoliły roślinom 
efektywniej korzystać ze składników poda-
nych dolistnie, co potwierdziła też Boligłowa 
(2003).  

Tabela 3 
Wpływ dolistnego dokarmiania na plon bulw (t/ha),  

strukturę i udział bulw zdeformowanych (% wagowy) 
Obiekt Parametr Rok kontrola Krzemian 1 Krzemian 2 Krzemian 3 Średnia 

Plon 2017 52,8 56,2 59,4 59,6 57,0 
bulw 2018 46,6 52,3 54,8 54,1 52,0 

Średnia 49,7 54,2 57,1 56,9  
NIR0,05 2,5   1,8 

Bulwy małe 2017   6,5   5,6   2,9   6,2   5,3 
<35 mm 2018   1,0   0,7   2,0   1,7   1,4 

Średnia   3,7   3,2   2,5   3,9  
NIR0,05 różnica nieistotna   1,8 

Bulwy średnie 2017 72,0 71,0 71,6 67,0 70,4 
35-60 mm 2018 64,9 64,1 62,1 62,9 63,5 

Średnia 68,5 67,5 66,9 64,9  
NIR0,05 różnica nieistotna   2,7 

Bulwy duże 2017 21,3 23,3 25,3 26,7 24,2 
>60 mm 2018 34,0 35,1 35,7 35,3 35,0 

Średnia 27,7 29,2 30,5 31,0  
NIR0,05 różnica nieistotna   3,2 

Zdeformowane 2017   9,8   8,7   6,9   8,6   8,5 
 2018 10,1   9,1   9,2   8,1   9,1 

Średnia   9,9   8,9   8,1   8,3  
NIR0,05 różnica nieistotna r.n. 

 
 

Uzyskany efekt plonotwórczy w wyniku 
dolistnego dokarmiania mógł wynikać rów-
nież pośrednio z właściwości gleby, której 
odczyn był kwaśny, a poziom przyswajal-
nych form mikroelementów: cynku, miedzi i 
boru, zawartych w Krzemianie, wahał się w 
glebie od średniego do niskiego. Bogucka i 
inni (2010) oraz Wróbel (2012) także zwra-

cali uwagę na zależność efektywności do-
listnego dokarmiania od właściwości gleb, na 
których prowadzone były badania. Zarówno 
w roku mokrym, jak i suchym największy 
plon bulw uzyskano po dwukrotnym dolist-
nym dokarmianiu roślin Krzemianem, a jego 
przyrost niezależnie od lat badań wyniósł 
14,8% w porównaniu z obiektem kontrolnym. 
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Wcześniejsze badania wykazały wzrost plo-
nu o 9% po zastosowaniu dolistnym prepara-
tu zawierającego 7,99% krzemu (Trawczyń-
ski 2013), a plonu buraka cukrowego o 21% 
(Artyszak i in. 2016). 

W badaniach holenderskich po zastoso-
waniu dolistnym kwasu krzemowego uzy-
skano przyrost plonu o 6,5% (Laane 2017). 
W badaniach szklarniowych Crusciol i inni 
(2009) w warunkach stresu suszy po zasto-
sowaniu krzemianu wapnia i magnezu wyka-
zali wzrost plonu bulw o 11,4%. Z kolei Ry-
akhovskaya i inni (2016) w zależności od 
rodzaju użytych preparatów krzemowych (w 
formie płynnej, żelu, proszku) stwierdzili 
przyrost plonu bulw od 10,7 do 20,3%. Na-
tomiast w badaniach polowych Wróbla 
(2012) dolistny preparat krzemowy Actisil nie 
spowodował wzrostu plonu. 

Analiza struktury plonu wykazała istotne 
zróżnicowanie udziału bulw małych (o śred-
nicy poniżej 35 mm), średnich (35-60 mm) i 
dużych (powyżej 60 mm) tylko w odniesieniu 
do lat badań (tab. 3). Istotnie więcej w struk-
turze plonu wykazano bulw małych i śred-
nich w roku wilgotnym (2017), natomiast 
bulw dużych w roku suchym (2018). Udział 
poszczególnych frakcji w stosunku do liczby 
wykonanych zabiegów Krzemianem zarówno 
w roku wilgotnym, jak i suchym był dość wy-
równany. Ogólnie zaznaczyła się tendencja 
malejąca procentowego udziału bulw małych 

i średnich oraz wzrostowa bulw dużych pod 
wpływem zabiegów dolistnych.  

Zwiększenie udziału bulw dużych w plonie 
po dolistnym dokarmianiu roślin różnymi 
nawozami wykazali również Jabłoński (2009) 
oraz Wróbel (2012). Z kolei we wcześniej-
szych badaniach własnych pod wpływem 
nawozów dolistnych zawierających m.in. 
mangan, miedź, cynk i bor uzyskano istotny 
wzrost udziału bulw dużych (Trawczyński 
2014). Nowacki (2006) podkreślił, że udział 
bulw dużych w plonie oraz zdeformowanych 
jest jednym z głównych mierników wartości 
handlowej ziemniaków jadalnych.  

W przeprowadzonych badaniach warunki 
pogodowe w latach badań jak i zabiegi do-
listne Krzemianem nie miały istotnego wpły-
wu na procentowy udział w plonie bulw zde-
formowanych, chociaż nieco więcej odnoto-
wano ich w obydwu latach na obiekcie kon-
trolnym (tab. 3). We wcześniejszych bada-
niach własnych w roku z opadami powyżej 
średniej z wielolecia uzyskano istotnie więcej 
bulw dużych w plonie, ale jednocześnie 
większy był udział bulw zdeformowanych niż 
w roku z niedoborem opadów w okresie we-
getacji (Trawczyński 2014). 

Analiza składu chemicznego bulw wyka-
zała istotne różnice zawartości skrobi i wita-
miny C zarówno pomiędzy latami badań, jak 
i liczbą zabiegów dolistnych Krzemianem, 
natomiast jeśli chodzi o zawartość azotanów 
– tylko między latami badań (tab. 4).  

 
Tabela 4 

Wpływ dolistnego dokarmiania na skład chemiczny bulw 
Obiekt Składnik Rok Kontrola Krzemian 1 Krzemian 2 Krzemian 3 Średnia 

Skrobia 2017   13,1   13,8   14,3   14,3   13,8 
% 2018   11,9   11,9   11,9   12,2   11,9 

Średnia   12,5   12,8   13,1   13,2  
NIR0,05 0,2     0,1 

Azotany 2017     5,3     7,0     7,3     7,6     6,8 
mg/kg 2018 108,0 106,0 108,6 110,0 108,1 

Średnia   56,6   56,5   58,0   58,8  
NIR0,05 różnica nieistotna     1,2 

Witamina C 2017 224,0 227,6 229,0 232,3 228,2 
mg/kg 2018 230,9 240,0 240,6 238,3 237,6 

Średnia 227,4 234,1 234,8 235,3  
NIR0,05 2,5 1,3 
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Istotnie korzystniejszy przyrost zawartości 
skrobi w bulwach po zastosowaniu dolistne-
go dokarmiania Krzemianem odnotowano w 
roku wilgotnym, w którym istotny wpływ mia-
ła też liczba wykonanych zabiegów. Po dwu- 
i trzykrotnie wykonanym zabiegu (obiekty 
Krzemian 2 i Krzemian 3) zawartość skrobi w 
bulwach była istotnie większa w porównaniu 
z obiektem Krzemian 1. W roku suchym je-
dynie po trzykrotnym użyciu Krzemianu przy-
rost zawartości skrobi w bulwach był istotny. 

Z reguły okres słonecznej pogody, a tym 
samym wyższej temperatury sprzyja kumu-
lacji skrobi w bulwach ziemniaka, o czym 
donosili Rymuza i inni (2015), ale ekstremal-
nie wysoka temperatura powietrza, jaka w 
suchym roku utrzymywała się przez zaczną 
część okresu wegetacji, miała jednak nega-
tywny wpływ na jej gromadzenie. Stąd ze 
względu na wysoce istotne różnice w zawar-
tości skrobi pomiędzy obiektami w roku z 
nadmiarem opadów średnio dla lat badań 
zabiegi dolistnego dokarmiania Krzemianem 
przyczyniły się do istotnego przyrostu zawar-
tości skrobi.  

Stwierdzono, że dolistne dokarmianie ro-
ślin ziemniaka Krzemianem nie miało istot-
nego wpływu na zawartość azotanów w bul-
wach. Natomiast Wróbel (2012) zanotował 
spadek zawartości azotanów w bulwach o 
60% po zastosowaniu dolistnym preparatu 
krzemowego Actisil. Ogólnie w roku wilgot-
nym wykazano bardzo niską i istotnie niższą 
zawartość azotanów w bulwach niż w roku 
suchym, co częściowo mogło wynikać z 
nadmiaru opadów. Natomiast w roku suchym 
odnotowano powyżej 100 mg NO3/kg świe-
żej masy bulw, co stanowiło średni poziom 
tego składnika (Nowacki 2018).  

Wyniki badań nad wpływem warunków 
pogodowych w okresie wegetacji na zawar-
tość azotanów w bulwach są potwierdzeniem 
uzyskanych przez Grudzińską i Zgórską 
(2008), które wykazały, że okresowy niedo-
bór opadów i wysoka temperatura powietrza 
w czasie wegetacji mogą być przyczyną 
wzrostu zawartości azotanów w bulwach. W 
badaniach wykazano, że spośród analizo-
wanych składników dolistne zastosowanie 
Krzemianu korzystnie wpłynęło na zawartość 
bardzo ważnego składnika odżywczego, 
czyli witaminy C. Niezależnie od lat badań 
liczba zabiegów nie miała istotnego wpływu 

na zawartość witaminy C w bulwach. Nato-
miast większy poziom i przyrost zawartości 
witaminy C pod wpływem dolistnego dokar-
miania uzyskano w roku suchym (o 8,9 
mg/kg świeżej masy bulw, co stanowiło 4%) 
niż w roku z nadmiarem opadów (o 5,6 
mg/kg, co stanowiło 2,5%). Przeprowadzone 
dotychczas badania potwierdziły, że nadmiar 
opadów może się odbijać niekorzystnie na 
zawartości witaminy C w bulwach (Gąsio-
rowska, Zarzecka 2002; Kraska 2002; Ma-
zurczyk, Lis 2004).  

 
Wnioski 

1. Pod wpływem dolistnego dokarmiania 
roślin ziemniaka w roku suchym preparatem 
Krzemian w fazie zwierania międzyrzędzi i 
po kwitnieniu uzyskano największy przyrost 
plonu bulw w porównaniu z obiektem kontro-
lnym. 

2. Stwierdzono istotnie dodatny wpływ 
Krzemianu na zawartość skrobi i witaminy C 
w bulwach ziemniaka. 

3. Po zastosowaniu Krzemianu odnoto-
wano tendencję do wzrostu udziału bulw 
dużych (o średnicy powyżej 60 mm) w struk-
turze plonu oraz do spadku udziału bulw 
zdeformowanych. 
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