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Streszczenie. Badania polowe przeprowadzono w latach 2012−2014, na glebie bardzo lek-
kiej i lekkiej. Doświadczenie założono w trzech powtórzeniach, metodą losowanych pod-
bloków w układzie split-plot, gdzie czynnikiem pierwszym były trzy średnio wczesne od-
miany ziemniaka jadalnego: Bartek, Gawin i Honorata, a drugim – stosowanie herbicydów 
i biostymulatorów: obiekt kontrolny z pielęgnacją wyłącznie mechaniczną i cztery obiekty, 
na których stosowano herbicydy: Harrier 295 ZC, Harrier 295 ZC i bioregulator Kelpak 
SL, Sencor 70 WG, Sencor 70 WG i biostymulator Asahi SL. Celem przeprowadzonych 
badań była ocena wpływu biostymulatorów i herbicydów na wybrane cechy jakości kon-
sumpcyjnej (smakowitość, ciemnienie miąższu bulw surowych po 10 minutach, ciemnienie 
miąższu bulw ugotowanych po 10 minutach i 24 godzinach) bulw ziemniaka jadalnego. 
Na podstawie otrzymanych wyników wykazano, że spośród analizowanych cech jakości 
sensorycznej tylko ciemnienie miąższu bulw ugotowanych zależało istotnie od herbicydów 
i biostymulatorów, natomiast smakowitość i ciemnienie miąższu bulw surowych nie uległy 
zmianom w porównaniu do bulw z obiektu kontrolnego. Odmiany i warunki pogodowe 
w latach badań decydowały o wszystkich analizowanych cechach jakościowych.
Słowa kluczowe: ziemniak, herbicydy, biostymulatory, smakowitość, ciemnienie miąższu 

WSTĘP

Zainteresowanie konsumentów żywnością dobrej jakości i o odpowiednich walorach 
organoleptycznych wymusza na producentach doskonalenie technologii uprawy i dobór 
odmian spełniający te wymagania. Jest to wskazaniem imperatywnym do poszukiwania 
różnych działań łączących zabiegi agrotechniczne i chemiczne, bioregulatorów wzrostu, 
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biostymulatorów, które stymulują rozwój roślin, przyczyniają się do zwiększenia pro-
dukcyjności i poprawy cech jakościowych plonu oraz zwiększają odporność na warunki 
stresowe i różne patogeny [Pavlista 2011, Pytlarz-Kozicka i Zagórski 2012, Kierzak i in. 
2013, Calvo i in. 2014,]. Badania naukowe wykazały korzystny wpływ wielu biostymula-
torów na plonowanie i niektóre cechy składu chemicznego bulw ziemniaka [Koziara i in. 
2006, Maciejewski i in. 2007, Sawicka i Mikos-Bielak 2008].  Koziara i in. [2006] stwier-
dzili, że ComCat – wyciąg z roślin Lichnis viscaria – wywołał tendencję do  wzrostu 
plonu bulw ziemniaka oraz gromadzenia skrobi i suchej masy. Maciejewski i in. [2007] 
odnotowali korzystne oddziaływanie, chociaż nieistotne, stymulatorów Asahi SL i Ato-
nik SL na strukturę plonu ziemniaka, koncentrację suchej masy i cukrów redukujących 
w bulwach. W badaniach Sawickiej i Mikos-Bielak [2008] Asahi SL istotnie zwiększał 
zawartość skrobi, białka ogólnego i właściwego, błonnika i popiołu oraz obniżał groma-
dzenie azotanów. 

Jakość ziemniaka jadalnego, na którą współczesny konsument zwraca baczną uwagę, 
determinowana jest głównie składem chemicznym bulw i walorami organoleptycznymi 
(konsumpcyjnymi, sensorycznymi), takimi jak: barwa miąższu, smakowitość, typ kuli-
narny, ciemnienie miąższu bulw surowych i ugotowanych, a także cechami zewnętrzny-
mi [Wichrowska i Rogozińska 2010, Zgórska i Grudzińska 2012, Zarzecka i in. 2014,]. 
Ciemnienie miąższu surowego – enzymatyczne – powstaje w wyniku utleniania związ-
ków fenolowych przy katalitycznym działaniu oksydazy difenolowej i powstają barwne 
związki melaninowe, które są przyczyną niekorzystnej barwy bulw. Ciemnienie miąższu 
ugotowanego to proces nieenzymatyczny, chemiczny. Zależy on od czynników genetycz-
nych i środowiskowych, które wpływają na koncentrację kwasu chlorogenowego, cytry-
nowego, askorbinowego i żelaza. W wyniku gotowania następuje utlenianie żelaza Fe2+ 

do Fe3+ związanego z fenolami, co powoduje zmianę barwy miąższu od szarej do prawie 
czarnej [Zgórska 2013, Krochmal-Marczak i in. 2016]. W dostępnej literaturze brak jest 
badań dotyczących oddziaływania biostymulatorów stosowanych w połączeniu z herbi-
cydami na cechy chemiczne i konsumpcyjne bulw ziemniaka. Założono, że biostymulato-
ry i herbicydy nie spowodują niekorzystnych zmian w jakości kulinarnej bulw ziemniaka. 
Stąd celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu biostymulatorów i herbicydów 
na wybrane cechy jakości sensorycznej bulw ziemniaka jadalnego.

MATERIAŁ I METODY

Materiałem badawczym były bulwy ziemniaka jadalnego pochodzące z doświadcze-
nia polowego, przeprowadzonego w latach 2012–2014. Eksperyment prowadzono na gle-
bie bardzo lekkiej (1 kategoria ciężkości agrotechnicznej) w latach 2012 i 2013 i lekkiej 
(2 kategoria ciężkości agrotechnicznej) w 2014 roku. Założono go w trzech powtórze-
niach,  metodą losowanych podbloków w układzie split-plot. Czynnikiem pierwszym 
były trzy średnio wczesne odmiany ziemniaka jadalnego: Bartek, Gawin i Honorata, 
a drugi czynnik stanowiło pięć sposobów stosowania herbicydów i biostymulatorów:
1. Obiekt kontrolny – pielęgnacja mechaniczna – do wschodów dwukrotne obredlanie 

i jednokrotne obredlanie z bronowaniem, a po wschodach dwukrotne obredlanie.
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2. Pielęgnacja mechaniczno-chemiczna, tj. jednokrotne obredlanie, a około 7–10 dni po 
posadzeniu bulw herbicyd Harrier 295 ZC w dawce 2,0 dm3·ha-1.

3. Pielęgnacja mechaniczno-chemiczna, tj. jednokrotne obredlanie, a około 7–10 dni 
po posadzeniu bulw herbicyd Harrier 295 ZC w dawce 2,0 dm3·ha-1 + pod koniec 
wschodów roślin ziemniaka bioregulator Kelpak SL w dawce 2,0 dm3·ha-1 i ponownie 
Kelpak SL w dawce 2,0 dm3·ha-1 podczas zakrywania międzyrzędzi w 10–50%.

4. Pielęgnacja mechaniczno-chemiczna, tj. dwukrotnie obredlanie i jednokrotne obre-
dlanie z bronowaniem, a tuż przed wschodami herbicyd Sencor 70 WG w dawce 
1,0 kg·ha-1.

5. Pielęgnacja mechaniczno-chemiczna, tj. dwukrotne obredlanie i jednokrotne obre-
dlanie z bronowaniem, a tuż przed wschodami herbicyd Sencor 70 WG w dawce 
1,0 kg·ha-1 + pod koniec wschodów roślin ziemniaka biostymulator Asahi SL w daw-
ce 1,0 dm3·ha-1 i ponownie Asahi SL w dawce 1,0 dm3·ha-1 podczas zakrywania mię-
dzyrzędzi w 10–50%.
Przedplonem ziemniaka była pszenica ozima. Corocznie jesienią stosowano nawo-

żenie naturalne obornikiem w ilości 25,0 t·ha-1 i mineralne – fosforowe 44,0 kg P·ha-1 
i potasowe 124,5 kg K·ha-1, a wiosną nawożenie azotowe w dawce 100 kg N na 1 ha. 
Ziemniaki sadzono ręcznie, w drugiej dekadzie kwietnia (lata 2012 i 2014) i pierwszej 
dekadzie maja (2013 r.), w rozstawie rzędów 67,5 × 37 cm, a zbioru dokonywano w peł-
nej dojrzałości bulw, w pierwszej dekadzie września. Oceny ciemnienia miąższu bulw 
surowych i ugotowanych i smakowitości dokonywał czteroosobowy zespół 8–10 dni 
po zbiorze. Smakowitość określono w skali 1–9, w której 9 oznacza smak wyśmienity, 
8 i 7 – smak bardzo dobry, a 3, 2, 1 – smak zły. Przy określaniu tej cechy brano pod uwagę 
także zapach. Ciemnienie miąższu bulw surowych oceniono po 10 minutach od przekro-
jenia, a ugotowanych po 10 minutach i 24 godzinach według 9-stopniowej odwróconej 
skali  duńskiej, gdzie 9 – oznacza brak ciemnienia, a 1 – ciemnienie najsilniejsze [Roz-
tropowicz i in. 1999].

Metody statystyczne. Uzyskane wyniki badań opracowano statystycznie za pomo-
cą analizy wariancji. Ocenę istotności różnic przy poziomie α = 0,05 pomiędzy porów-
nywanymi średnimi określono za pomocą wielokrotnych przedziałów Tukeya. Warunki 
pogodowe podczas prowadzenia badań w poszczególnych sezonach wegetacji rośliny 
uprawnej były zróżnicowane (tab. 1). 

Tabela 1. Warunki pogodowe podczas wegetacji ziemniaka

Table 1. Weather conditions during of potato vegetation

Lata
Years

Miesiące – Months
Kwiecień-Wrzesień

April-SeptemberKwiecień
April

Maj
May

Czerwiec
June

Lipiec
July

Sierpień
August

Wrzesień
September

Temperatura powietrza – Air temperature [°C]

2012 8,9 14,6 16,3 20,7 18,0 14,1 15,4

2013 7,4 15,3 18,0 19,0 18,8 11,7 15,0
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Lata
Years

Miesiące – Months
Kwiecień-Wrzesień

April-SeptemberKwiecień
April

Maj
May

Czerwiec
June

Lipiec
July

Sierpień
August

Wrzesień
September

2014 9,8 13,5 15,4 20,8 18,1 14,1 15,3

Średnia wieloletnia
Multiyear mean 

1987–2000
7,8 12,5 17,2 19,2 18,5 13,1 14,7

Opady – Rainfall [mm]

2012 29,9 53,4 76,2 43,0 51,0 11,4 264,9

2013 36,0 105,9 98,8 91,3 15,0 94,3 441,3

2014 45,0 92,7 55,4 10,0 105,7 26,3 335,1

Suma wieloletnia 
Multiyear sum 
(1987–2000)

38,6 44,1 52,4 49,8 43,0 47,3 275,2

Współczynnik hydrotermiczny Sielianinova − Sielianinov’s hydrothermic coefficients

2012 1,1 1,2 1,6 0,69 0,94 0,27 0,95

2013 1,6 2,3 1,8 1,6 0,3 2,7 1,6

2014 1,5 2,3 1,2 0,16 1,9 0,62 1,2

Wartość współczynnika; Coefficient value [Bac i in. 1998]:
do 0,50 silna posucha; up till 0.5 severe drought,
0,51–0,69 posucha; drought,
0,70–0,99 słaba posucha; poor drought,
≥1 brak posuchy; fault d drought.

WYNIKI I DYSKUSJA

Duże i zróżnicowane wymagania polskiego konsumenta na czołowej pozycji sta-
wiają  cechy zewnętrzne, które determinują ładny wygląd ziemniaka,  cechy wewnętrz-
ne obejmujące składniki chemiczne oraz cechy sensoryczne [Rytel i in. 2008, Zgórska 
i Grudzińska 2011, Lutomirska 2009, Rytel 2010]. Do ważniejszych cech określających 
przydatność odmian ziemniaka do bezpośredniego spożycia i do przetwórstwa należą: 
smakowitość, która powinna być dobra i bardzo dobra (powyżej 6,5 w skali 1–9) oraz 
ciemnienie miąższu bulw surowych (powyżej 6,5 punktu) i bulw ugotowanych (powyżej 
7,5 w skali 1–9) [Zgórska i Grudzińska 2010, 2011]. W prowadzonych badaniach smako-
witość bulw, będąca zespołem wrażeń smakowo-zapachowych, była kształtowana przez 
cechy odmianowe i warunki meteorologiczne podczas wegetacji ziemniaka (tab. 2). Jako 
najsmaczniejszą oceniono  odmianę Bartek, a nieco mniej smacznymi były odmiany Ga-

cd. tab. 1. 
cont Tab. 1. 
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win i Honorata. Zatem ocena smakowitości była zbliżona do wartości podanych w Cha-
rakterystyce Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka [Nowacki 2012], gdzie smakowi-
tość odmiany Bartek oceniono na 6,9 pkt, Gawin 6,4, a odmiany Honorata na 6,7 pkt 
w skali 1–9. Nie stwierdzono pogorszenia walorów smakowych bulw po zastosowaniu 
herbicydów i biostymulatorów w porównaniu do ziemniaków wyrosłych w warunkach 
bez stosowania preparatów. Urbanowicz [2010] również nie zaobserwował negatywne-
go wpływu metrybuzyny będącej substancją aktywną herbicydu Sencor na smak bulw. 
Z kolei nieznaczne pogorszenie smaku (średnio o 0,5 stopnia w 9-stopniowej skali) pod 
wpływem herbicydów wykazały Wichrowska i Rogozińska [2010]. Analizując oddziały-
wanie warunków wilgotnościowo-termicznych na tę cechę, zaobserwowano, że najlepszą 
smakowitością odznaczały się bulwy zebrane w ciepłym i przeciętnym pod względem 
wilgotnościowym 2014 roku, a najmniej smaczne były ziemniaki ze zbiorów  sezonu 
2012, który również był ciepły, ale odznaczał się mniejszą ilością opadów przede wszyst-
kim w stosunku do 2013 roku. 

Obliczenia statystyczne wykazały, że ciemnienie miąższu surowego, oceniane po 
10 minutach od przekrojenia bulw, zależało od odmian i warunków pogodowych w la-
tach badań (tab. 3). Najbardziej ciemniał miąższ odmiany Bartek, natomiast pozostałe 
dwie odmiany – Gawin i Honorata nie zmieniały zabarwienia miąższu i wykazały ten 
sam stopień ciemnienia bulw surowych. Analizując zabarwienie miąższu w latach badań, 
stwierdzono, że największe ciemnienie było w najchłodniejszym i wilgotnym 2013 roku, 
o wpółczynniku hydrotermicznym 1,6. Wykazano także współzależność pomiędzy od-
mianami i latami badań, co wskazuje na zróżnicowaną reakcję odmian na odmienne wa-
runki pogodowe, co potwierdzają wcześniejsze badania Zarzeckiej i Gugały [2004]. Na-
leży jednak podkreślić, że mimo dowiedzionych różnic statystycznych, różnice w obrębie 
tej cechy były bardzo małe. 

Ciemnienie miąższu bulw ugotowanych oceniane w dwóch terminach, tj. po 10 mi-
nutach i po 24 godzinach, zależało istotnie od czynników doświadczenia i warunków 

Tabela 2. Smakowitość bulw ziemniaka (skala 1–9)
Table 2. Savouriness of potato tubers (scale 1–9)

Obiekty
Objects

Odmiany – Cultivars Lata – Years Średnio
MeanBartek Gawin Honorata 2012 2013 2014

1. Obiekt kontrolny – control object 
2. Harrier 295 ZC
3. Harrier 295 ZC + Kelpak SL
4. Sencor 70 WG
5. Sencor 70 WG + Asahi SL

8,3
8,2
8,1
8,3
8,2

8,1
8,1
8,0
8,1
8,1

8,0
7,8
7,9
7,8
7,9

7,4
7,3
7,1
7,9
7,3

8,0
7,8
7,9
7,7
7,7

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

8,1
8,0
8,0
8,2
8,0

Średnio – Mean 8,2 8,1 7,9 7,3 7,8 9,0 8,0

NIR0,05 – LSD0.05
Odmiany – cultivars
Obiekty – objects
Lata – years

0,2
r.n.
0,2

r.n. – różnica nieistotna – non significante differences.
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pogodowych w latach badań (tab. 4 i 5). W obydwu terminach bardziej ciemniał miąższ 
odmiany Bartek niż odmian Gawin i Honorata. Tę cechę odmianową potwierdzają też 
inni badacze [Rytel i in. 2008, Urbanowicz 2010]. Herbicydy i biostymulatory wpływały 
na ciemnienie miąższu ugotowanego, przy czym niewielkie pogorszenie tej cechy po 
10 minutach od ugotowania oznaczono tylko w bulwach pochodzących z obiektów 3. 
i 5., tj. przy łącznej aplikacji herbicydów i biostymulatorów (tab. 4), a po 24 godzinach 
w ziemniakach z obiektu 5., w którym stosowano preparaty Sencor 70 WG + Asahi SL 
(tab. 5). Przedstawione wyniki wskazują, że biostymulatory w niewielkim stopniu (tylko 
0,1 punktu w 9-stopniowej skali) pogłębiały ciemnienie miąższu. Zwiększone ciemnie-
nie po zastosowaniu metrybuzyny zaobserwował Urbanowicz [2010]. Wykazał, że róż-
nice w ocenie ciemnienia miąższu wynosiły od 0,1 do 0,2 punktu w skali 9-stopniowej 
(z wyjątkiem jednej odmiany Satina), na korzyść obiektu kontrolnego. W prowadzonych 

Tabela 4.  Ciemnienie miąższu bulw ugotowanych po 10 minutach (skala 1–9)
Table 4.  Darkening of cooked tubers after 10 minutes (scale 1–9)

Obiekty
Objects

Odmiany – Cultivars Lata – Years Średnio
MeanBartek Gawin Honorata 2012 2013 2014

1. Obiekt kontrolny – control object 
2. Harrier 295 ZC
3. Harrier 295 ZC + Kelpak SL
4. Sencor 70 WG
5. Sencor 70 WG + Asahi SL

9,0
9,0
8,9
8,9
8,8

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

9,0
9,0
8,9
9,0
8,8

9,0
9,0
8,9
8,9
9,0

9,0
9,0
8,9
9,0
8,9

Średnio – Mean 8,9 9,0 9,0 9,0 8,9 9,0 9,0
NIR0,05 – LSD0.05
Odmiany – cultivars
Obiekty – objects
Lata – years
Interaction: lata × obiekty – years × objects

0,03
0,05
0,03
0,09

r.n. – różnica nieistotna – non significante differences.

Tabela 5.  Ciemnienie miąższu bulw ugotowanych po 24 godzinach (skala 1–9)
Table 5.  Darkening of cooked tubers after 24 hours (scale 1–9)

Obiekty
Objects

Odmiany – Cultivars Lata – Years Średnio
MeanBartek Gawin Honorata 2012 2013 2014

1. Obiekt kontrolny – control object 
2. Harrier 295 ZC
3. Harrier 295 ZC + Kelpak SL
4. Sencor 70 WG
5. Sencor 70 WG + Asahi SL

8,9
8,9
8,9
8,9
8,4

9,0
8,9
8,9
9,0
9,0

8,9
8,8
8,9
9,0
8,9

9,0
9,0
8,9
8,9
8,9

8,9
8,8
8,8
9,0
8,6

8,9
8,8
8,9
8,9
8,8

8,9
8,9
8,9
8,9
8,8

Średnio – Mean 8,8 9,0 8,9 9,0 8,8 8,9 8,9
NIR0,05 – LSD0.05
Odmiany – cultivars
Obiekty – objects
Lata – years
Interaction: odmiany × obiekty – cultivars × objects

0,06
0,09
0,06
0,19
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badaniach po 24 godzinach od ugotowania również wystąpiło zwiększone o 0,5 punktu, 
w odniesieniu do obiektu kontrolnego, ciemnienie miąższu u odmiany Bartek. Analiza 
wariancji wykazała, że w 2013 roku, który był najchłodniejszy i najbardziej wilgotny 
ciemnienie bulw ugotowanych było intensywniejsze niż w pozostałych sezonach wege-
tacji (tab. 5). Także Wichrowska i Rogozińska [2010] oraz Zarzecka i Gugała [2004] 
stwierdzili, że w latach mokrych i zimnych skłonność do ciemnienia jest większa niż 
w sezonach ciepłych i o optymalnych opadach.

WNIOSKI

1. Herbicydy i biostymulatory nie zmieniały smakowitości i ciemnienia miąższu bulw 
surowych, miały natomiast istotny wpływ na ciemnienie miąższu bulw ugotowanych. 

2. Zwiększone, ale niewielkie ciemnienie miąższu – o 0,1 stopnia w 9-stopniowej skali, 
wystąpiło 10 minut po ugotowaniu po aplikacji preparatów Harrier 295 ZC + Kelpak SL 
i Sencor 70 WG + Asahi SL (obiekty 3 i 5) oraz 24 godziny po obróbce termicznej na obiek-
cie z zastosowaniem herbicydu Sencor 70 WG + biostymulatora Asahi SL (obiekt 5).

3. Najmniejszą skłonnością do ciemnienia miąższu surowego i ugotowanego odznacza-
ły się odmiany Gawin i Honorata, natomiast bardziej ciemniały bulwy odmiany Bartek.
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EFFECT OF BIOSTIMULATORS AND HERBICIDES ON SAVOURINESS 

AND DARKENING OF THE FLESH OF POTATO TUBERS 

Summary. The potato is the world’s fourth most imported food crop, following after wheat 
rice and maize. It 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. 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 field experiment was carried out in years 2012−2014 on very light and light soil which 
belonged to a good rye complex. The experiment was designed as a two factors randomized 
block with three replicates. Factors examined in the experiment included three cultivars of 
edible potatoes – Bartek, Gawin, Honorata, and five methods application of herbicides and 
biostimulators. In this experiment  application of the following herbicides: Harrier 295 ZC 
at a dose of 2,0 dm3·ha-1, herbicides Harrier 295 ZC at a dose of 2,0 dm3·ha-1 and growth 
regulators Kelpak SL at a dose of 2,0 dm3·ha-1, Sencor 70 WG at a dose of 1,0 kg·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, 
while the control consisted of mechanical weeding without chemical protection. The aim 
of the research conducted in 2012–2014 was to determine the effect of the plant growth 
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regulators and herbicides on the selected quality consumption features of potato tubers: 
savouriness, darkening of raw tubers after 10 minutes, darkening of cooked tubers after 
10 minutes and after 24 hours. The obtained results showed that herbicides and biostimulators 
not affected the savouriness and darkening of raw tubers but resulted in increased darkening 
of cooked tubers after 10 minutes and after 24 hours. All determined consumption features 
significantly differentiated by features of the cultivars and weather conditions during the 
growing season. The smallest darkening flesh raw and cooked characterized by cultivars 
Gawin and Honorata, while the more cultivars darkened Bartek. 

Key words: potato, herbicides, biostimulators, savouriness, darkening of the flesh


