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STRESZCZENIE 

 
Ziemniak (Solanum tuberosum L.) jest ważnym produktem żywnościowym zarówno w Polsce, 

jak i wielu innych krajach. Jakość bulw zależy od składu chemicznego, który decyduje o wartości 

żywieniowej. W uprawie ziemniaka bardzo ważna jest ochrona plantacji przed konkurencyjnym 

oddziaływaniem chwastów, które obniżają plon i decydują o wielkości i opłacalności produkcji. 

Inną drogą poprawy plonowania i jakości bulw ziemniaka jest stosowanie biostymulatorów, które 

poprzez aktywację syntezy hormonów i pobudzanie ich działania, stymulują procesy życiowe, a 

także zwiększają odporność roślin na warunki stresowe.  

Celem badań prowadzonych w latach 2012-2014 było określenie wpływu stosowania herbicydów 

i biostymulatorów na cechy jakościowe bulw trzech odmian ziemniaka jadalnego - Bartek, Gawin 

i Honorata. W doświadczeniu zastosowano herbicydy Harrier 295 ZC w dawce 2,0 dm3∙ha-1 oraz 

Sencor 70 WG w dawce 1,0 kg∙ha-1, a także biostymulatory Asahi SL 1,0 dm3∙ha-1 i Kelpak SL 

2,0 dm3∙ha-1. Asahi SL zawiera w swoim składzie związki z grupy nitrofenoli. Nitrofenole 

naturalnie występują w komórkach roślinnych uczestnicząc w procesach fizjologicznych  

i biochemicznych. Kelpak SL pochodzi z grupy alg Ecklonia maxima (brunatnic) i jest 

organicznym środkiem pobudzającym wzrost roślin zawierających naturalnie występujące 

auksyny i cytokininy. Potrzeba przeprowadzenia eksperymentu wynikała z nielicznych  

i ogólnych badań dotyczących tego zagadnienia, a także praktyki rolniczej zainteresowanej 

stosowaniem biostymulatorów i środków ochrony roślin w uprawie ziemniaka.  

Wykazano, że biostymulatory i herbicydy wpływały na skład chemiczny bulw ziemniaka 

zmieniając ich wartość odżywczą i konsumpcyjną. Spośród badanych sposobów pielęgnacji 

najwyższą efektywnością w niszczeniu zachwaszczenia odznaczało się zastosowanie herbicydu 

Harrier 295 ZC i regulatora wzrostu Kelpak SL. Dobre rezultaty w walce z chwastami uzyskano 

również po opryskiwaniu tylko herbicydem Harrier 295 ZC. Na obiektach tych stwierdzono 

największe fitotoksyczne uszkodzenia roślin ziemniaka. Plon handlowy badanych odmian zależał 

istotnie od genotypu, stosowanych w doświadczeniu preparatów oraz warunków pogodowych. 

Największy średni plon wydała  



odmiana Honorata. Biostymulatory i herbicydy zwiększyły istotnie zawartości: skrobi, białka 

ogólnego, witaminy C, sumy cukrów, cukrów redukujących i sacharozy, glikoalkaloidów, 

azotanów (V) oraz fenoli w bulwach ziemniaka. Największą ilość składników kumulowały bulwy 

po zastosowaniu herbicydu Sencor 70 WG i regulatora wzrostu Asahi SL. Analiza składu 

chemicznego bulw wykazała, że zawartość makroelementów: potasu, fosforu, magnezu, wapnia, 

zależała istotnie od odmian, sposobów pielęgnacji i warunków atmosferycznych w latach badań. 

Biostymulatory i herbicydy spowodowały obniżenie zawartości potasu, wzrost koncentracji 

fosforu, magnezu i wapnia w bulwach w odniesieniu do bulw zebranych z obiektu kontrolnego. 

Najwyższe wartości wymienionych składników mineralnych oprócz potasu, zawierały bulwy po 

zastosowaniu preparatów Sencor 70 WG i Asahi SL. Regulatory wzrostu i środki chwastobójcze 

niekorzystnie wpłynęły na smakowitość i spowodowały tendencję obniżenia innych badanych 

cech wartości konsumpcyjnej bulw.  
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Potato (Solanum tuberosum L.) is an important food staple in Poland and many other countries. 

The potato quality depends on chemical composition, which modifies its nutritional value. It is 

very important to protect potato crops against competitive impact of weeds that decrease yield 

and affect crop productivity. Plant growth regulator treatment is an alternative way to achieve 

higher yielding and better quality of potato tubers. The growth substances stimulate life processes 

of plant by activating the synthesis of hormones and its stimulation, moreover they improve plant 

resistance to stress factors.  

The aim of the research conducted in 2012-2014 was to determine the effect of the plant growth 

regulators and herbicides on the yielding and the quality features of three potato varieties - 

Bartek, Gawin and Honorata. Following herbicides Harrier 295 ZC at a dose of 2,0 dm3∙ha-1, 

Sencor 70 WG at a dose of 1,0 kg∙ha-1 and growth regulators Asahi SL at a dose of 1,0 dm3∙ha-

1, Kelpak SL at a dose of 2,0 dm3∙ha-1 were applied in this experiment. Asahi SL contains 

compounds from the nitrophenols group. Nitrophenols occur in the natural state in plant cells and 

they participate in physiological and biochemical processes. Kelpak derived from the seaweed 

species Ecklonia maxima (Kelp) is an organic plant growth stimulant containing naturally 

occurring auxins and cytokinins. The need of this studies resulted from the limited experimental 

data, furthermore the interest of agricultural practitioners who want to know whether the use of 

plant growth stimulators really meets their expectations in the cultivation of potatoes.  

The obtained results showed that herbicides and plant growth regulators affected the chemical 

composition of potato tubers by changing their nutritional and consumption value. Among the 

studied care treatments, the highest efficiency in destroying weed infestation was found in 

Harrier 295 ZC herbicide and Kelpak SL growth stimulator treatment. The positive impact on 

killing weeds were also obtained after Harrier 295 ZC herbicide application. The strongest 

phytotoxic damages of potato plants was observed on these two objects. Furthemore, marketable 



yield of tested cultivars depended significantly on the genotype, preparations used in the 

experiment as well as weather conditions. Honorata variety revealed the highest average yield. 

Moreover, the content of starch,  

 

 


