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INFLUENCE OF IRRIGATION, PLANT RESISTANCE STIMULATOR BION 50 WG 
AND NITROGEN FERTILIZATION ON YIELDS OF VERY EARLY POTATOES 

 

Summary 
 

In experiments  carried out in 2001-2004 at Experimental Station in Z�otniki, belonging to Pozna� University of Life 
Sciences, the influence of irrigation, plant resistance stimulator Bion 50 WG and nitrogen fertilization (0, 40, 80, 120 kg 
N�ha-1) on yields and quality of tubers of very early potatoes was investigated. Under irrigation conditions total and 
commercial yields of tubers increased with increasing nitrogen doses up to 120 kg N�ha-1, whereas under non irrigated ones 
up to 80 kg�ha-1. Irrigation increased the total yield of tubers by 37,7% and commercial one by 52,2%. Irrigation and the 
highest nitrogen doses under these conditions  decreased the content of dry matter and starch in tubers. Irrigation and 
increasing nitrogen doses increased in total yield the share of large tubers, with the diameter above 6 cm. Application of 
plant resistance stimulator Bion 50 WG decreased tuber yields and the share of  large tubers, as well as increased under 
non irrigated conditions the content of starch. 
Key words: potatoes; irrigation; fertilization; nitrogen; yields; field experimentation 
 
 

WP�YW DESZCZOWANIA, STYMULATORA ODPORNO�CI RO�LIN BION 50 WG 
I NAWO�ENIA AZOTEM NA PLONY ZIEMNIAKÓW BARDZO WCZESNYCH 

 

Streszczenie 
 

W do�wiadczeniach przeprowadzonych w latach 2001-2004 w Stacji Do�wiadczalnej w Z�otnikach, nale��cej do Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu, badano wp�yw deszczowania, stosowania stymulatora odporno�ci ro�lin Bion 50 WG i na-
wo�enia azotem (0, 40, 80, 120 kg N�ha-1) na plony i jako�� bulw ziemniaków. W warunkach deszczowania plony ogólny 
i handlowy bulw ziemniaków przyrasta�y wraz ze zwi�kszaniem dawek azotu do 120 kg N�ha-1, a w warunkach kontrolnych 
do 80 kg�ha-1. Deszczowanie zwi�kszy�o plon ogólny bulw o 37,7% a plon handlowy o 52,2%. Deszczowanie i najwy�sze 
dawki azotu w tych warunkach wyra	nie obni�a�y zawarto�� suchej masy i skrobi w bulwach. Deszczowanie i wzrastaj�ce 
nawo�enie azotem zwi�ksza�y w plonie ogólnym udzia� bulw du�ych, o �rednicy powy�ej 6 cm. Stosowanie stymulatora od-
porno�ci Bion 50 WG obni�y�o plony bulw i udzia� w plonie bulw du�ych oraz zwi�kszy�o zawarto�� skrobi w warunkach bez 
deszczowania. 
S�owa kluczowe: ziemniaki; deszczowanie; nawo�enie; azot; plony; badania polowe 

 
 
1. Wst�p 
 
 Na plonowanie ziemniaków wp�ywaj� g�ównie warunki 
pogodowe w czasie ich wegetacji i agrotechnika [1, 5, 8]. 
Spo�ród czynników agrotechnicznych najwi�kszy wp�yw 
na plony maj�: nawo�enie azotem, deszczowanie i ochrona 
ro�lin [16]. W ochronie ro�lin w ostatnich latach szczególne 
zainteresowanie budz� �rodki bardziej przyjazne dla �ro-
dowiska, do których zalicza si� m.in. stymulatory odporno-
�ci ro�lin. Zadaniem takich �rodków jest stymulowanie 
uk�adowej odporno�ci nabytej (ang. Systemic Acquired Re-
sistance – SAR) [7, 17]. 
 Stymulator odporno�ci Bion 50 WG jest preparatem 
syntetycznym badanym g�ównie pod wzgl�dem jego przy-
datno�ci w ochronie ro�lin przeciwko chorobom powodo-
wanym przez fitopatogenne grzyby i bakterie. G�ówn� rol� 
w biologicznym indukowaniu SAR, polegaj�c� na przeno-
szeniu sygna�u uk�adowego, odgrywa kwas salicylowy. 
Preparat ten, a tak�e jego metabolity, nie wykazuj� bezpo-
�redniego dzia�ania przeciwko patogenom [11, 17]. 
 Celem przeprowadzonych bada� w�asnych by�o okre-
�lenie wp�ywu deszczowania, stosowania stymulatora od-
porno�ci ro�lin Bion 50 WG i nawo�enia azotem na plono-
wanie, zawarto�	 suchej masy i skrobi w bulwach oraz 
struktur� plonu ziemniaków bardzo wczesnych. 

2. Metodyka bada� 
 
 Do�wiadczenia polowe przeprowadzono w latach 2001-
2004 w Stacji Do�wiadczalnej w Z�otnikach, nale��cej do 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w uk�adzie blo-
ków zrandomizowanych kompletnych o jednostkach rozsz-
czepionych, w czterech powtórzeniach z trzema czynnikami 
badawczymi. 
 Czynniki badawcze w do�wiadczeniu: 
I wariant wodny: 
- deszczowany – deszczowanie wg kryterium optymalne-
go uwilgotnienia gleby przy spadku wilgotno�ci w warstwie 
0-30 cm do 70% ppw w okresie najwi�kszej wra�liwo�ci 
ro�lin na niedobór wody, 
- niedeszczowany – naturalny uk�ad warunków wilgotno-
�ciowych gleby. 
II stosowanie stymulatora odporno�ci ro�lin Bion 50 WG: 
- kontrola – bez stosowania preparatu, 
- 1 oprysk - w pe�ni wschodów, 
- 2 opryski - w pe�ni wschodów i trzy tygodnie pó
niej, 
III nawo�enie azotem: 0 kg N�ha-1, 40 kg N�ha-1, 80 kg 
N�ha-1, 120 kg N�ha-1. 
 W do�wiadczeniu ziemniaki bardzo wczesnej odmiany 
Bard uprawiano w p�odozmianie: ziemniaki - marchew na-
sienna - j�czmie� jary - �yto ozime. 
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Tab. 1. Opady i temperatura powietrza w okresie wegetacji 
ziemniaków w latach 2001-2004 
Table 1. Rainfall and temperature during the vegetation 
period of potatoes in 2001-2004 
 

Miesi�ce / Months 

Lata 
Years IV V VI VII IV - 

VII 

Woda z desz-
czowania 
Irrigation 

water 
(mm) 

Opady / Rainfall (mm) 
1950-
2000 31,4 48,5 59,6 76,4 215,9 - 

2001 38,2 9,2 66,9 97,5 211,8 100 
2002 39,2 68,5 46,0 25,1 178,8 60 
2003 24,1 19,1 27,5 83,3 154,0 210 
2004 19,6 52,0 56,4 43,4 171,4 60 

Temperatura / Temperature (°C ) 
1950-
2000 8,3 13,9 17,2 18,8 14,5  

2001 9,8 17,0 16,9 21,8 16,4  
2002 10,7 19,2 19,8 22,2 18,0  
2003 10,2 17,9 21,0 22,6 17,9  
2004 11,3 14,2 17,5 19,5 15,6  

 
 Pod ziemniaki zastosowano jesieni� nawo�enie w daw-
kach: obornik 30 t�ha-1, nawo�enie fosforowe - 80 kg P2O5 
�ha-1 w postaci superfosfatu potrójnego oraz potasowe - 120 
kg K2O �ha-1 w postaci soli potasowej 60%. Wiosn� przed 
sadzeniem ziemniaków wysiano saletr� amonow� 34% 
w ilo�ci odpowiadaj�cej dawkom azotu na poszczególnych 
poziomach czynnika. Chwasty niszczono herbicydami Pla-
teen 41,5 WG (2 kg�ha-1) i Targa Super 05 EC (3 kg�ha-1) 
oraz wykonano obredlanie. Na stonk� ziemniaczan� zasto-
sowano dwukrotny oprysk preparatem Sumi Alpha 050 EC 
(0,25 l�ha-1) oraz preparatem Marshal 250 CS (1,5 l�ha-1). 
Stymulator Bion 50 WG stosowano w dawkach po 60 g�ha-

1. Plon handlowy bulw okre�lono z wyliczenia udzia�u 
w plonie g�ównym frakcji bulw o �rednicy powy�ej 4 cm. 
Uzyskane wyniki dotycz�ce plonów poddano ocenie staty-
stycznej, stosuj�c analiz� wariancji dla uk�adu bloków lo-
sowanych. Istotno�	 ró�nic oceniano testem Tukey’a na po-
ziomie istotno�ci �=0,05. 
 Lata bada� cechowa�y zmienne warunki pogodowe 
(tab. 1). �rednia temperatura we wszystkich latach i po-
szczególnych miesi�cach w okresie IV–VII przekracza�a 
�rednie z wielolecia, z wyj�tkiem czerwca 2001 r., w któ-
rym by�a ni�sza tylko o 0,3oC. W maju, czerwcu i lipcu 
2004 r. temperatury powietrza by�y najbardziej zbli�one do 
�redniej temperatury wielolecia. W ka�dym z badanych lat 
suma opadów w okresie wegetacji by�a mniejsza od �red-
niej z wielolecia. Najwi�kszy deficyt wody dla ro�lin mia� 
miejsce w 2003 r., w którym opady przy bardzo niekorzyst-
nym ich rozk�adzie w okresie wegetacji by�y mniejsze, 
w porównaniu do �rednich w wieloleciu, o 61,9 mm. W la-
tach 2001, 2002 i 2004 opady by�y ni�sze od normy, odpo-
wiednio o 4,1, 37,7 i 44,5 mm. W latach bada�, w postaci 
deszczowania zastosowano nast�puj�ce dawki wody: w ro-
ku 2001 – 100 mm, 2002 – 60 mm, 2003 – 210 mm i w 
2004 r. – 60 mm. 
 

3. Wyniki i dyskusja 
 

 Plon ogólny i handlowy bulw kszta�towa�o wspó�dzia�anie 
deszczowania z nawo�eniem azotem oraz niezale�nie stoso-
wanie stymulatora odporno�ci. Wspó�dzia�anie deszczowania 
z nawo�eniem azotem we wp�ywie na te plony wynika�o 

z wi�kszych ich przyrostów w miar� zwi�kszania dawek azotu 
w warunkach deszczowania w porównaniu do warunków kon-
trolnych (tab. 2). Podobn� zale�no�	 efektów nawo�enia azo-
tem od warunków wodnych wykazali równie� Borówczak i in. 
[4], Karczmarczyk i in. [12] oraz R�barz i Borówczak [16]. 
W przeprowadzonych badaniach w�asnych w warunkach desz-
czowania najwi�ksze plonu uzyskano przy dawce 120 kg 
N�ha-1, a w warunkach bez tego zabiegu przy dawce 80 kg 
N�ha-1. W porównaniu do plonów z obiektu bez azotu opty-
malna jego dawka zwi�kszy�a plon ogólny bulw w warunkach 
deszczowania o 13,66 t�ha-1, a plon handlowy o 13,84 t�ha-1, 
natomiast w warunkach bez deszczowania przy optymalnej 
dawce przyrosty wynios�y odpowiednio 6,20 i 5,26 t�ha-1. 
Zwi�kszenie dawki azotu do 120 kg�ha-1 w warunkach bez 
deszczowania powodowa�o, w porównaniu do dawki 80 kg�ha-

1, dalszy przyrost plonu handlowego o 1,17 t�ha-1, jednak nie 
zosta� on potwierdzony statystycznie. Deszczowanie zwi�k-
szy�o plon ogólny bulw o 10,61 t�ha-1 (37,7%), a plon 
handlowy o 11,59 t�ha-1 (52,2%). Uzyskane przyrosty plonów 
potwierdzaj� opini� Dzie�yca [6] i Jankowiaka [10] 
o przynale�no�ci ziemniaków do grupy ro�lin najsilniej reagu-
j�cych na popraw� warunków wodnych. 
 Wp�yw stosowania stymulatora odporno�ci ro�lin Bion 50 
WG przejawi� si� zmniejszeniem plonów ogólnego i handlo-
wego bulw w porównaniu do obiektu bez oprysku tym prepa-
ratem w podobny sposób zarówno przy jednym jak dwóch 
opryskach (tab. 3). Obni�ka plonu ogólnego, �rednio dla wa-
riantu wodnego i nawo�enia azotem, przy jednym oprysku 
wynios�a 2,89 t�ha-1 a przy dwóch 2,59 t�ha-1, natomiast plonu 
handlowego odpowiednio 2,57 i 2,91 t�ha-1. W literaturze brak 
jest danych dotycz�cych wp�ywu stosowania tego regulatora 
odporno�ci na plony i jako�	 bulw ziemniaków. W badaniach 
z innymi gatunkami ro�lin Ruess i in. [17] wykazali zwi�k-
szenie plonu zbó� o 11,0%, a Ja�czak i Bielecki [11] uzyska-
li zwy�k� plonu pszenicy ozimej o 8,1% i j�czmienia jarego 
o 7,6%. Nowakowski [13] stwierdzi� natomiast obni�enie 
plonu �yta przy stosowaniu preparatu Bion 50 WG. Panasie-
wicz i Koziara [14] pozytywny efekt u�ycia Bionu 50W, wy-
ra�aj�cy si� wzrostem plonu j�czmienia jarego o 14,6% uzy-
skali w jednym roku trzyletnich bada� i to tylko w warun-
kach deszczowania. 
 Zawarto�	 suchej masy i skrobi zale�a�a od wspó�dzia-
�ania deszczowania i nawo�enia azotem (tab. 4). Ponadto 
zawarto�	 skrobi w wariantach wodnych ró�nicowana by�a 
stosowaniem preparatu Bion 50 WG (tab. 5). W warunkach 
deszczowania dawki azotu 40 i 120 kg�ha-1 istotnie 
obni�a�y zawarto�	 suchej masy w porównaniu do 
pozosta�ych obiektów nawozowych. Zawarto�	 skrobi w 
tych warunkach istotnie obni�y�a si� tylko przy najwy�szej 
dawce azotu. W warunkach bez deszczowania dawka azotu 
40 kg�ha-1 istotnie zwi�kszy�a zawarto�	 suchej masy, w 
porównaniu do wy�szych dawek, a ró�nice w zawarto�ci 
skrobi powodowane nawo�eniem azotem nie zosta�y 
potwierdzone statystycznie. Stosowanie jednego oprysku 
preparatem Bion 50 WG w warunkach deszczowania 
obni�y�o zawarto�	 skrobi w porównaniu do kontroli 
i dwóch oprysków. W warunkach bez deszczowania liczba 
oprysków nie ró�ni�a zawarto�ci skrobi, ale przy ich 
zastosowaniu by�a ona wy�sza od stwierdzonej na obiekcie 
kontrolnym (tab. 5). Deszczowanie obni�y�o zawarto�	 
suchej masy o 1,04 a skrobi o 0,69%. Obni�anie si� 
zawarto�ci suchej masy i skrobi pod wp�ywem 
deszczowania i wzrastaj�cych dawek azotu jest wykazywa-
ne równie� przez autorów [2, 9, 15].   
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 Na zmiany udzia�u w plonie okre�lanych frakcji bulw 
stosowane czynniki wp�ywa�y w sposób niezale�ny (tab. 6). 
Wyst�pi�o równie� wspó�dzia�anie deszczowania z nawo-
�eniem azotem w oddzia�ywaniu na udzia� frakcji o �redni-
cy 4-6 i powy�ej 6 cm (tab. 7). Deszczowanie zwi�kszy�o 
udzia� bulw du�ych, o �rednicy powy�ej 6 cm, obni�aj�c 
jednocze�nie udzia�y frakcji o mniejszym kalibra�u. Na po-

dobn� reakcj� struktury plonów w warunkach deszczowa-
nia wskazuj� Borówczak [3], G�uska [9], R�barz i Borów-
czak [15]. Zwi�kszanie liczby oprysków preparatem Bion 
50 WG powodowa�o wzrost udzia�u w plonie frakcji bulw 
o �rednicy 3-4 cm. Dwukrotne zastosowania regulatora od-
porno�ci obni�y�o ponadto udzia� frakcji bulw o kalibra�u 
powy�ej  6 cm.  Nawo�enie  azotem  w  miar�  zwi�kszania 

 
Tab. 2. Wp�yw deszczowania i nawo�enia azotem na plony ziemniaków (t�ha-1) 
Table 2. Influence of irrigation and nitrogen fertilization on yields of potatoes (t�ha-1) 
 

Nawo�enie azotem / Nitrogen fertilization (kg N�ha-1) (C) 
Plon / Yield 

Wariant wodny / 
Water variant 

(A) 0 40 80 120 
�rednio 
Average 

deszczowany  
irrigated 30,35 38,79 41,80 44,01 38,74 

niedeszczowany 
non irrigated 23,91 28,32 30,11 30,16 28,13 

�rednio 
average 27,13 33,56 35,96 37,08 - 

Ogólny / Total 

NIR - LSD (�=0,05)      A – 2,91; C – 1,26;  AxC – 1,78 
deszczowany  

irrigated 25,43 33,53 36,89 39,27 33,78 

niedeszczowany 
non irrigated 18,29 22,19 23,55 24,72 22,19 

�rednio 
average 21,86 27,86 30,22 31,99 - 

Handlowy 
Commercial 

NIR - LSD (�=0,05)      A – 2,39; C – 1,22;  AxC – 1,73 
 
Tab. 3. Wp�yw stosowania stymulatora odporno�ci  Bion 50 WG na plonowanie ziemniaków (t�ha-1) 
Table 3. Influence of application of resistance stimulator Bion 50 WG on the yield of potatoes (t�ha-1) 
 

Stosowanie preparatu Bion 50 WG / Application of Bion 50 WG 
Plon / Yield kontrola / control 1 oprysk / 1 spray 2 opryski / 2 sprays NIR - LSD (�=0,05)       

Ogólny / Total 35,26 32,37 32,67 1,37 
Handlowy / Commercial 29,81 27,24 26,90 1,19 
 
Tab. 4. Wp�yw deszczowania i nawo�enia azotem na zawarto�	 suchej masy i skrobi w bulwach ziemniaków (%) 
Table 4. Influence of irrigation and nitrogen fertilization on dry matter and starch content in potato tubers (%) 
 

Nawo�enie azotem / Nitrogen fertilization (kg N�ha-1) (C) Sk�adnik 
Component 

Wariant wodny / 
Water variant 

(A) 0 40 80 120 
�rednio 
Average 

deszczowany  
irrigated 20,77 19,48 20,56 19,82 20,16 

niedeszczowany
non irrigated 21,27 21,74 20,84 20,94 21,20 

�rednio 
average 21,02 20,61 20,70 20,38 - 

Suchaj masa 
Dry matter 

NIR - LSD (�=0,05)      A – 0,39; AxC – 0,74 
deszczowany  

irrigated 13,77 13,68 13,63 13,11 13,55 

niedeszczowany
non irrigated 14,21 14,18 14,21 14,36 14,24 

�rednio 
average 13,99 13,93 13,92 13,74 - 

Skrobia  
Starch 

NIR - LSD (�=0,05)      A – 0,14; C – 0,16 ; AxC – 0,23 
 
Tab. 5. Wp�yw deszczowania i stymulatora odporno�ci Bion 50 WG na zawarto�	 skrobi (%) 
Table 5. Influence of irrigation and resistance stimulator Bion 50 WG on the starch content (%) 
 

Stosowanie preparatu Bion / Applixcation of Bion (B) Wariant wodny 
Water variant (A) kontrola / control 1 oprysk / 1 spray 2 opryski / 2 sprays �rednio / Average 

Deszczowany 
Irrigated 13,60 13,35 13,70 13,55 

Niedeszczowany 
Non irrigated 14,02 14,36 14,34 14,24 

�rednio / Average 13,81 13,85 14,02 - 
NIR - LSD (�=0,05)      A – 0,14; B – 0,16; AxB – 0,23 
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Tab. 6. Wp�yw deszczowania, stosowania Bionu 50 WG i nawo�enia azotem na udzia� frakcji bulw w plonie ogólnym 
Table 6. Influence of irrigation,application of Bion 50 WG and nitrogen fertilization on the share of tuber fractions in the 
total yield 
 

Udzia� frakcji / The share of fractions (%) 
Czynnik 
Factor Wariant / Variant 

< 3 cm 3-4 cm 4-6 cm >  6 cm 

Deszczowany 
irrigated 2,96 11,18 56,36 29,50 

Niedeszczowany 
non irrigated 4,47 20,16 59,67 15,69 

Wariant wodny 
Water variant 

NIR - LSD (�=0,05) 0,91 0,95 2,18 1,98 

kontrola / control 3,74 14,70 57,78 23,78 

1 oprysk / 1 spray 3,76 15,47 57,51 23,26 

2 opryski / 2 sprays 3,64 16,83 58,77 20,75 

Stosowanie Bionu 
Bion application 

NIR - LSD (�=0,05) r.n. 1,15 r.n. 2,07 

0 4,35 17,30 64,02 17,31 

40 3,55 16,34 58,73 21,38 

80 3,66 15,40 56,10 24,83 

120 3,29 13,63 56,22 26,85 

Nawo�enie azotem 
Nitrogen fertilization 
(kg N�ha-1) 

NIR - LSD (�=0,05) 0,71 1,31 2,02 2,17 

 
Tab. 7. Wp�yw deszczowania i nawo�enia azotem na udzia� w plonie ogólnym frakcji bulw o �rednicy 4-6 i powy�ej 6 cm (%) 
Table 7. Influence of irrigation and nitrogen fertilization on the share in total yield of 4-6 and > 6 cm tuber fractions (%) 
 

Nawo�enie azotem / Nitrogen fertilization (kg N�ha-1) (C) Frakcja bulw 
Tuber fraction 

Wariant wodny 
Water variant 

(A) 0 40 80 120 
�rednio 
Average 

deszczowany 
irrigated 61,00 57,56 53,40 53,50 56,36 

niedeszczowany 
non irrigated 61,05 59,90 58,80 58,94 59,67 

�rednio 
average      

4-6 cm 

NIR - LSD (�=0,05)      A – 2,18; C – 2,02;  AxC – 2,86 
deszczowany  

irrigated 21,97 27,56 33,74 34,72 29,50 

niedeszczowany 
non irrigated 12,66 15,21 15,92 18,99 15,69 

�rednio 
average 17,31 21,38 24,83 26,85  

> 6 cm 

NIR - LSD (�=0,05)      A – 1,98;  C – 2,17 ; AxC – 3,07 
 
jego dawek obni�a�o udzia�y frakcji bulw o kalibra�u poni�ej 
3 cm, 3-4 cm i 4-6 cm oraz zwi�ksza�o udzia� frakcji powy�ej 
6 cm. Wspó�dzia�anie deszczowania z nawo�eniem azotowym 
na udzia� frakcji o �rednicy 4-6 cm wynika�o z obni�enia jej 
udzia�u w warunkach deszczowania w miar� zwi�kszania da-
wek azotu do 80 kg N�ha-1, przy braku istotnych zmian w wa-
runkach bez tego zabiegu (tab. 7). W warunkach bez deszczo-
wania wyst�pi�a tendencja obni�enia si� udzia�u tej frakcji na 
wszystkich obiektach na których stosowano azot, w porówna-
niu do obiektu bez azotu. Udzia� frakcji bulw o �rednicy po-
wy�ej 6 cm w warunkach deszczowania wzrasta� w miar� 

zwi�kszania dawek sk�adnika do 80 kg N�ha-1. W warunkach 
kontrolnych istotny wzrost udzia�u tej frakcji stwierdzono przy 
dawce 80 kg N�ha-1 w porównaniu do ni�szych dawek i przy 
dawce 120 kg N�ha-1 w porównaniu do wszystkich pozosta-
�ych obiektów nawozowych (tab. 7). Zmiany powodowane 
czynnikami w kierunku zwi�kszenia udzia�u w plonie bulw 
wi�kszych nale�y uzna	 za korzystne przy kierunkach u�yt-
kowania ziemniaków wymagaj�cych bulw du�ych (np. w pro-
dukcji na frytki). Zwi�kszony za� udzia� frakcji o mniejszym 
kalibra�u, w przedziale 3-6 cm, po��dany jest przy uprawie 
ziemniaków na sadzeniaki. 
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4. Wnioski 
 
1. W warunkach deszczowania plony ogólny i handlowy 
bulw ziemniaków przyrasta�y wraz ze zwi�kszaniem dawek 
azotu do 120 kg�ha-1, a w warunkach kontrolnych do 80 
kg�ha-1. Deszczowanie zwi�kszy�o plon ogólny bulw 
o 37,7%, a plon handlowy o 52,2%. 
2. Deszczowanie i wzrastaj�ce nawo�enie azotem zwi�k-
sza�y udzia� w plonie ogólnym bulw du�ych, o �rednicy 
powy�ej 6 cm, zmniejszaj�c jednocze�nie udzia�y pozosta-
�ych frakcji bulw. 
3. Stosowanie stymulatora odporno�ci Bion 50 WG obni-
�y�o plony bulw i udzia� w plonie bulw du�ych oraz zwi�k-
szy�o zawarto�	 skrobi w warunkach bez deszczowania. 
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