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Wstęp 

Azotany(V) należą do związków występujących w produktach spożywczych. 
Głównym ich źródłem w codziennym pożywieniu człowieka są warzywa i ich prze
twory oraz ziemniaki [LISIEWSKA, KMIECIK 1991; CJI"~LJK 1995; TRACZYK 2000]. 
Wymienia się wicie czynników wpływających na poziom azotanów(V) a między 
innymi: gatunek, odmiana, nawożenie związkami azotu, warunki glebowo-klima
tyczne w okresie wegetacji, termin zbioru, warunki i czas przechowywania, a 
t akże procesy technologiczne [SZPONAR i in. 1981; PONNAMPALAM, MONDY 1983; 
ZALEWSKI 1989; Mn;DZYBRODZKA i in. 1992; FRYDECKA-MAZURCZYK, ZGÓRSKA 2000]. 
Azotany(V) nic są bezpośrednio szkodliwe dla ludzi i zwierząt, ale po redukcji do 
azotanów(III) mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia (SWANN 1975; SMOCZYŃSKI, 
SKIBNIEWSKA 1996]. 

Ziemniak zaliczany jest do roślin o średniej skłonności do gromadzenia 
azotanów w bulwach [KARWOWSKI 1990]. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej (D. U. 2003 r. Nr 37 poz. 306) bulwy ziemniaka nic 
powinny zawierać więcej niż 200 mg NaNO3·kg-1 świeżej masy. 

Badania azotanów(V) tylko w ziemniakach nie poddanych obróbce wstęp
nej i termicznej są niewystarczające w celu oszacowania ilości tych substancji 
dostających się do organizmu człowieka z faktycznie spożywaną racją pokarmową 
[SZPONAR 1981; CIEŚLIK 1992]. 

Celem przeprowadzonych badań było określenie zawartości azotanów(V) w 
bulwach 15 oJmian ziemniaka przed i po obróbce wstępnej oraz termicznej. 

Materiał i metody 

Badane odmiany uprawiano na polu doświadczalnym IHAR Oddział Jad
wisin w latach 2002-2003 na glebie bielicowej wytworzonej z piasków słaboglinia
stych i gliniastych lekkich niecałkowitych. Przedplonem dla ziemniaków była gor
czyca biała (24 t zielonej masy na ha), a nawożenie mineralne stosowano w ilości 
90 kg N, 90 kg P., 135 kg K-ha-1• Badano następujące odmiany: 

bardzo wczesne i wczesne: Bard, Denar, Lord, Molli, Impala, Rosalind, 
Vineta, Innovator; 
średnio wczesne: Ditta, Sati.na, Wiking, Zebra; 

średnio późne i późne: /\gria, Danusia, Wawrzyn. 
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Zawartość azotanów(V) w bulwach nieobranych, obranych oraz ugotowa
nych oznaczano wykorzystując jonoselektywną elektrodą azotanową oraz chloro
srebrową elektrodę odniesienia [KUNSCII i in. 1981; Km.BE, MULLER 1986]. Pomiaru 
dokonywano przy użyciu wielofunkcyjnego przyrządu CX-721 firmy Elmetron. 

Istotność zróżnicowania badanych czynników wykonano przy zastosowaniu 
n-czynnikowych analiz wariancji stosując test F-Snedecora dla modelu stałego w 
układzie niezależnym. Przy obliczaniu najmniejszej istotnej różnicy stosowano test 
t-Studenta. 

Warunki atmosferyczne podczas wzrostu roślin przedstawiono w tabeli I. 
Rok 2002 charakteryzował sic; wyższą średnią temperaturą oraz mniejszą ilością 
opadów w sezonie wegetacyjnym w porównaniu z 2003. Natomiast w roku 2003 
obserwowano większe niedobory opadów w miesiącach czerwiec i sierpień niż w 
roku 2002. 

'labela 1; 'labie 1 

Opady i temperatura powietrza w latach badań (miesi;icc V-IX) 
Rainfall and air tempcraturc in the ycars of study (months V-IX) 

Miesiące 
Rok; Year 

Months 2002 
odchylenie od normy 

2003 
odchylenie od normy 

dcviation from avcragc dcviation f rom avcragc 

'lemperatura; 'Jempcralure (0 C) 

V 16,9 3,1 14.9 1.1 
VI 17,7 1,1 17,0 0.3 
VII 204 2,1 19,7 1,4 
VIII 20,5 3,3 18,0 0,2 
IX 13,1 0,1 13,2 0,2 

Srednia; Mean 17,7 - 16,6 -

Opady; Rainfall (mrn) 

V 20,4 -30,6 52,1 1,1 
VI 72,4 -8,6 44,5 -35,5 
VII 37,6 -37,4 71,2 -3,8 
VITI 40,7 -20,3 36,2 -24,8 
IX 22,l -29,9 55.3 3,3 

Suma; 'Jbtal 193,2 - 259,3 -

Wyniki i dyskusja 

Zawartość azotanów w bulwach ziemniaka była istotnie zróżnicowana w 
zależności od odmiany i lat uprawy (tab. 2). Czynnik odmianowy miał jednak 
decydujący wpływ na poziom tych związków. Wcześniejsze badania prowadzone 
między innymi przez FRYDECKJ\-MAZURCZYK i ZGÓRSKĄ [2000], MAZURCZYKA i Lis 
[2000] oraz CIEŚLIK [1994] wykazały również duży wpływ odmiany na zawartość 
azotanów(V) w bulwach ziemniaka. Natomiast Mll)DZOBRODZKA i in. [1992] oraz 
SIKORA [1995] wykazali wic;kszy wpływ roku uprawy niż odmiany. 

Przeprowadzone badania wykazały, że intensywn:1 akumulacją azotanów(V) 
w bulwach cechowały się odmiany bardzo wczesne i wczesne tzn.: Bard, Denar, 
Molli, Rosalind (średnia dla całej grupy wczesności wynosiła 214,4 mg·kg-1 świe
żej masy). W grupie odmian średnio wczesnych i średnio późnych najwyższą 
zawartością azotanów(V) charakteryzowała się odmiana Wiking (261,5 mg·kg-1 

św.m.) 
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1abela 2; Table 2 

Zawartość azotanów(V) w bulwach ziemniaka w zal eżności od lat uprawy (mg·kg-1 św.m.) 

Nitratc(V) contcnt in potato tubers depending on years (mg·kg-1 FM) 

Odmiana Zawartość NaNO3·kg-• św.m.; Content of NaNO,-kg-1 FM 
Cu ltivar 2002 2003 średnio; mcan 

Bardzo wczesne i wczesne; Vcry early and carly 

Bard 229,9 280,0 254,9 
Denar 289,4 368,0 328,7 
Lord 130,5 185,0 157,7 
Molli 180,0 230,0 205,0 

Impala 95,5 142,6 119,0 
Rosalind 330,7 349,l 339,9 
Vincta 178,0 180,0 179,0 

lnnovator 124,0 138,5 131,2 

Srcdnio; Mcan 194,7 234,1 214,4 

Srcdnio wczesne i średnio późne; Medium carly and medium late 

Ditta 141,1 181,0 161,0 
Salina 161,2 189,0 175,l 
Wiking 262,9 260,1 261.5 
Zebra 141,6 157,1 149,3 
Agria 98,8 109,l 103,9 

Danusia 100,3 146,1 123,2 
Wawrzyn 135,2 123,l 129,1 

Srcdnia; Mcan 148,7 166,5 157,6 

Srcdnia; Mcan 171 ,7 200,3 186,0 

N I l<,,_05; I ..5D0 n, 
- lata; ycars 19,1 
- odmiany; cultivars 17,5 

Warunki pogody w czasie wegetacji ziemniaka wpłynęły na kształtowanie 
sią zawartości azotanów w bulwach. W roku 2003 obserwowano wyższy poziom 
tych związków w bulwach ziemniaka u większości badanych odmian (tab. 2). 
Prawdopodobną przyczyną był niedobór opadów w fazie tuberyzacji, oraz większa 
ich ilość w ostatnich trzech dekadach poprzedzających zbiór. Podobne zależności 
obserwowała C!EŚI.IK 11995], która stwierdziła, że warunki pogodowe przed zbio
rem ziemniaków mogą decydować o poziomic azotanów(V). 

Zawartość azotanów w ziemniakach zmienia sią po obróbce wst<.;pncj (obie
ranie) i termicznej (gotowanie). Badania takie prowadzili m.in. CIEŚLIK l 1992 ], 
SZPONAR i in. [1981], ZALEWSKI [1989]. Autorzy ci stwierdzili zmniejszenie poziomu 
azotanów(V) w bulwach ziemniaka już po obróbce wst<.;pnej od 15-35%. Obró
bka termiczna powodowała dalsze obniżenie zawartości tych związków. 

Nasze badania potwicrdzaj:1 te zależności, przy czym stwierdzono również 
różnice odmianowe. Obróbka wstępna powodowała obniżenie poziomu azota
nów(V) u wszystkich odmian (tab. 3). Większą zawartością od dopuszczalnej (200 
mg·kg-1 św. masy) charakteryzowały si<.; odmiany: Denar, Rosalind i Wiking. 
Obróbka termiczna ·spowodowała dalsze obniżenie zawartości azotanów(V) w 
bulwach wszystkich odmian, średnio około dwukrotnie w stosunku do zawartości 
tych związków w bulwach nieobranych i 1,5-krotnie w stosunku do bulw obra
nych. 
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'fahela 3; 'labie 3 

Zawartość azotanów(Y) w bulwach ziemniaka surowych, poddanych obróbce 
wstc;pnej i termicznej (średnia 2 lata) 

Nitrate content in fresh potato tubers, after preliminary and thcrmal processing 
(mean for 2 years) 

Zawartość azotanów(V) w mg·kg I świeżej masy 

Odmiana 
Nitrate content in mg·kg 1 fresh matter 

Cultivar ziemniaki surowe 
po obróbce wst<;pnej po obróbce term iczncj 

frcsh potato 
after prcliminary aftcr thcnnal 

proccssing proccssing 

Bard 259,9 163,1 90,5 
Denar 328,7 279,6 160,5 
Lord 157,7 115,0 80,2 
Molli 205,0 180,5 115 ,2 

Impala 119,0 80,1 60,0 
Rosalind 339,9 242,1 160,0 
Vineta 179,0 160,5 90,0 

Innovator 131,2 100,0 75,0 
Ditta 161,0 110,0 74,1 
Salina 175,1 115,0 80,0 
Wiking 261,5 220,1 118,0 
Zebra 149.3 100,0 55,0 
Agria 103,9 80,5 40,4 

Danusia 123,2 80,2 59,6 
Wawrzyn 129,1 90,4 57,8 

Srednio; Mean 186,0 141,1 87,7 

NIR0.05 ; L',D005 18,4 

% 

70 

Bard 

Rys. 1. 

Pig. 1. 

odmiany bardzo wczesne i wczesne; very early and early cultivars 

Denar Lord Molli Impala Rosalind Vineta lnnovator 

Wpływ obróbki wstc;pnej i termicznej na ubytki azotanów(Y) w bulwach (zie
mniaki surowe 100%) 

The influence of preliminary and thermal proccssing on nitrate losses in tu
bers (fresh pota to 100%) 
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Na rysunku 1 i 2 przedstawiono ubytki azotanów(V) w bulwach po obróbce 
wst<;pnej i termicznej w odniesieniu do ich zawartości w bulwach nieobranych 
(surowych). Obróbka wstępna spowodowała zmniejszenie azotanów(V) od 10,6% 
u odmiany Vincta do 45,5 % u odmiany Bard. Po obróbce termicznej (gotowanie) 
obscnvujc się ubytek tych związków od 40-67,3% w zależności od odmiany. 

BO 

70 

Rys. 2. 

Fig. 2. 

Odmiany średnic:- wczesne do Sr~n~ p6żnych; Medium e~r1y to medium late 

rn· - - ...... -.- ------ --· -·- - ···--- - . - . , 
1 .... po obróbce wstępnej ; after preliminary processing ] ; 

··- - _ _ ~obfóbce _termK:znej_; a_fterthennal~sing-=~--·; 

Dina Satina Wiking Zebra Agria Danusia Wawrzyn 

Wpływ obróbki wst<;pnej i termicznej na ubytki azotanów(Y) w bulwach (zie
mniaki surowe 100%) 

The influence of preliminary and thermal proccssing on nitrate losses in tu
bers (fresh pola to 100%) 

Wnioski 

1. Zawartość azotanów(V) zależy istotnie od odmiany oraz w mniejszym 
stopniu od warunków pogody w czasie wegetacji. 

2. Odmiany bardzo wczesne i wczesne charakteryzują się większą zawartością 
azotanów(V) w porównaniu z odmianami późniejszymi. 

3. Obróbka wstępna (obieranie) powoduje zmniejszenie poziomu azotanów od 
10,6 do 45,5% w zależności od odmiany. 

4. Ubytki azotanów po obróbce termicznej wahały się od 40-67,3 % w sto
sunku do zawartości tych związków w surowcu. 

5. Bulwy odmian Bard, Denar, Rosalind i Wiking nic powinny stanowić suro
wca do przygotowania ziemniaków pieczonych, ze wzglądu na zbyt wysoki 
poziom azotanów(V) powyżej dopuszczalnej zawartości 200 mg 
NaNO3·kg-1 świeżej masy. 
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Streszczenie 

Przeprowadzone w latach 2002-2003 badania na 15 odmianach wykazały 
istotny wpływ odmiany oraz lat uprawy na zawartość azotanów(V) w bulwach 
ziemniaka. Odmiany bardzo wczesne i wczesne charakteryzowały się wyższym 

poziomem tych zwiazków. Poziom zawartości azotanów(V) oceniano w bulwach 
nieobranych, poddanych obróbce wstępnej (obranych) i termicznej (gotowanych). 

Stwierdzono istotne zmniejszenie poziomu azotanów(V) w bulwach podda
nych obróbce wstępnej - 10,6 do 45,5 % oraz termicznej od 40-67,3% w zależno
ści od odmiany. 

Bulwy odmian Denar, Rosalind i Wiking po obróbce wstępnej cechowały 
się wyższym poziomem tych związków od dopuszczalnego (powyżej 200 mg 
NaN03·kg-1 świeżej masy). 
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Summary 

Nitrate content in tubcrs of 15 potato cultivars of differnt earliness were 
examincd during 2002-2003. The content of nitratcs significantly depcnded on a 
genotype and climatic conditions during the growing period. 

lt was been found, that the levcl of this compound was related to cultivar -
higher contents wcre observed in very early and carly cultivars, !ower in medium 
early and medium late. lne levels of nitrates were determined in raw potato 
(with skin) and after preliminary (peeling) and thermal (boiling) processing. 

lt was observed that the levels of nitratcs decreased significantly after pre
liminary processing from 10.6 to 45.5% and thcrmal processing - from 40 to 
67.3% depcnding on cultivar. Tubers of Denar, Rosalind and Wiking cultivars 
after the prcliminary processing bad a heigher level of nitrates than the limit for 
food safety in Poland (morc than 200 mg NaN03·kg-1 FM). 
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