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Synopsis. W pracy przedstawiono wyniki badañ, dotycz¹ce jako�ci konsumpcyjnej (cechy morfologiczne i
cechy kulinarne) bulw ziemniaka zakupionego w sieci handlowej Siedlec i Miêdzyrzeca Podlaskiego. Najlepsz¹
jako�ci¹ konsumpcyjn¹ wyró¿nia³y siê ziemniaki pochodz¹ce z supermarketów, a najgorszymi cechami morfolo-
gicznymi ziemniaki ze sklepów spo¿ywczych.

Wstêp
Ziemniak jest czwartym (po kukurydzy, pszenicy i ry¿u) najwa¿niejszym surowcem ¿ywno-

�ciowym �wiata. W skali globalnej konsumpcja ziemniaka wynosi 34 kg/osobê, w Europie � 96
kg/osobê [International... 2008]. W Polsce ziemniaki s¹ spo¿ywane w znacznych ilo�ciach �
121 kg/osobê rocznie i tendencja ta powinna siê utrzymaæ ze wzglêdu na cenne w³a�ciwo�ci
od¿ywcze, dietetyczne i zdrowotne bulw [Dzwonkowski i in. 2008, Leszczyñski 2000, Zarzecka
2009]. Bulwy ziemniaka przeznaczone do bezpo�redniej konsumpcji powinny charakteryzowaæ
siê odpowiednimi cechami [Krzysztofik 2008, Zgórska, Frydecka-Mazurczyk 2002]:
� zewnêtrznymi � morfologicznymi (w³a�ciwa wielko�æ, regularny kszta³t, p³ytkie oczka, g³adka

skórka),
� wewnêtrznymi (rdzawa plamisto�æ mi¹¿szu, brunatna pustowato�æ serc, uszkodzenia mecha-

niczne wewnêtrzne),
� chemicznymi (zawarto�æ suchej masy, skrobi, witaminy C, cukrów redukuj¹cych i sumy cu-

krów),
� organoleptycznymi � sensorycznymi (barwa mi¹¿szu, smakowito�æ, typ kulinarno-u¿ytkowy,

ciemnienie bulw surowych i po ugotowaniu).
Spo�ród cech decyduj¹cych o preferencjach zakupu ziemniaka jadalnego przez konsumen-

tów, mo¿na wyodrêbniæ cechy zyskuj¹ce na znaczeniu oraz takie, których rola jako czynnika
wyboru ze strony nabywców siê zmniejsza. Miejsce dominuj¹cych wcze�niej cech, istotnych
dla producenta, takich jak plenno�æ i odporno�æ na choroby, zajê³y cechy wa¿ne dla odbiorcy
� konsumenta, tj. cechy morfologiczne, decyduj¹ce o wygl¹dzie bulw, smak i jako�æ kulinarna,
a zw³aszcza nieciemnienie mi¹¿szu surowego i ugotowanego i ma³a sk³onno�æ do rozgotowy-
wania [Chotkowski 2009, Chotkowski, Stypa 2006].

Jeszcze niedawno, na pocz¹tku lat 90., wiêkszo�æ konsumentów preferowa³a zakup ziem-
niaków na targowiskach lub bezpo�rednio u producentów, w ilo�ciach pó³hurtowych w okre-
sie jesiennym. Obecnie, ponad 60% gospodarstw domowych kupuje ziemniaki co kilka dni w
kioskach warzywnych i sklepach detalicznych. W obrocie zwiêksza siê systematycznie udzia³
sklepów spo¿ywczych i supermarketów [Chotkowski, Rembeza 2005].

Celem badañ by³o okre�lenie jako�ci konsumpcyjnej, obejmuj¹cej wa¿niejsze cechy morfo-
logiczne i kulinarne bulw ziemniaka jadalnego, zakupionego w ró¿nych punktach sprzeda¿y na
terenie �rodkowo-wschodniej Polski.
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Metodyka badañ
Materia³ badawczy stanowi³y próby bulw ziemniaka zakupione w sieci handlowej na terenie

�rodkowo-wschodniej Polski w Siedlcach i w Miêdzyrzecu Podlaskim. Zakupu dokonano w stycz-
niu 2010 roku w trzech rodzajach sklepów reprezentowanych przez dziesiêæ punktów sprzeda¿y
(tab. 1). Zakupiono po trzy opakowania 2,0-2,5 kg bulw i ³¹cznie przeanalizowano 90 prób. Wielko�æ
bulw w zakresie jako�ci handlowej ziemniaka jadalnego i ich udzia³ w masie próby okre�lono na
podstawie Rozporz¹dzenia MRiRW [2003]. Oznaczono te¿ udzia³ wagowy frakcji bulw o �rednicy
powy¿ej 50 mm. Ocenê wa¿niejszych cech morfologicznych wykonano na dziesiêciu bulwach
ka¿dej próby. Okre�lono wspó³czynnik wyd³u¿enia, a na jego podstawie kszta³t bulw przyjmuj¹c
parametry: okr¹g³y (o) 0,9-1,2, okr¹g³oowalny (oow) 1,21-1,5, owalny (ow) 1,51-1,7, pod³u¿ny (p)
1,71-2,0 i pod³u¿noowalny (pow) powy¿ej 2,0. G³êboko�æ oczek oceniono w skali 1-9, gdzie 9
oznacz³o oczka bardzo p³ytkie � niewyczuwalne, 1 � bardzo g³êbokie (powy¿ej 5 mm) [Daszkiewicz
1969, Lista opisowa... 2009, Chotkowski, Stypa 2006]. Ciemnienie mi¹¿szu bulw surowych i ugoto-
wanych okre�lono po 10 minutach wed³ug 9. stopniowej, odwróconej skali duñskiej, gdzie 9 ozna-
cza³o brak ciemnienia, a 1 � ciemnienie najsilniejsze. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycz-
nej, stosuj¹c jednoczynnikow¹ analizê wariancji przy poziomie istotno�ci p = 0,05.
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Wyniki badañ
W tabeli 2 przedstawiono wa¿niejsze cechy morfologiczne bulw ziemniaka, zakupionego w

sieci handlowej supermarketów, sklepów spo¿ywczych i sklepów warzywnych z rejonu Siedlec i
Miêdzyrzeca Podlaskiego. Ocena wielko�ci bulw wykaza³a, ¿e wszystkie badane ziemniaki zakupio-
ne w sieci handlowej, mia³y �rednicê powy¿ej 35 mm, a wiêc spe³nia³y wymagania ziemniaka jadal-
nego okre�lone w Rozporz¹dzeniu MRiRW [2003]. Zró¿nicowany natomiast by³ udzia³ w próbach
bulw du¿ych, o �rednicy powy¿ej 50 mm. Najwiêkszy udzia³ tych bulw mia³y ziemniaki zakupione w
supermarketach � �rednio 75,6%, a najmniejszy � pochodz¹ce ze sklepów spo¿ywczych �rednio
37,7%. Ponadto, w ziemniakach z dwóch sklepów spo¿ywczych i dwóch warzywnych, w ogóle nie
by³o bulw o �rednicy powy¿ej 50 mm, ale mia³y one wielko�æ wymagan¹ dla ziemniaka jadalnego,
przeznaczonego do konsumpcji bezpo�redniej.

Z pomiaru wspó³czynnika wyd³u¿enia bulwy, który okre�la kszta³t bulw, wynika ¿e we wszyst-
kich rodzajach sklepów, w najwiêkszych ilo�ciach oferowano ziemniaki okr¹g³oowalne, które sta-
nowi³y od 47,3 (sklepy warzywne) do 74,3% (supermarkety). W mniejszych ilo�ciach sprzedawano
ziemniaki o bulwach okr¹g³ych � od 20,0 do 42,7%, a najmniej by³o o bulwach owalnych (4,3-
10,0%). W ¿adnej z analizowanych prób nie stwierdzono kszta³tu pod³u¿nego i pod³u¿noowalnego.
Ziemniaki nabyte w supermarketach i sklepach spo¿ywczych mia³y podobne udzia³y wystêpuj¹-
cych kszta³tów bulw, a dominuj¹cym by³ kszta³t okr¹g³oowalny.

Przy ocenie odmian jadalnych podstawowe znaczenie ma g³êboko�æ oczek wystêpuj¹cych na
bulwie. Granic¹ dla ziemniaka jadalnego s¹ 4 punkty w skali 9. stopniowej, a najlepiej gdy oczka s¹
p³ytkie (powy¿ej 7 punktów), bardzo p³ytkie (8 punktów) lub niewyczuwalne (9 punktów). Otrzy-
mane w badaniach wyniki wskazuj¹, ¿e ziemniak konsumpcyjny zakupiony w handlu spe³nia³ te
wymogi, a najkorzystniejsze pod wzglêdem omawianej cechy by³y ziemniaki pochodz¹ce z super-
marketów, najgorsze � ze sklepów spo¿ywczych.
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Wed³ug Zgórskiej i Frydeckiej-
Mazurczyk [2002] ziemniaki przezna-
czone do bezpo�redniego spo¿ycia
powinny charakteryzowaæ siê ma³ym
ciemnieniem mi¹¿szu surowego (po-
wy¿ej 6,5 w 9. stopniowej skali) i bar-
dzo ma³ym oraz ma³ym � mi¹¿szu ugo-
towanego (odpowiednio powy¿ej 8 i
powy¿ej 7,5 w skali 1-9). Przeprowa-
dzone badania wykaza³y, ¿e ciemnie-
nie mi¹¿szu bulw surowych kszta³to-
wa³o siê od 6,6 do 9,0 punktów, a
najmniejsze by³o u ziemniaków zaku-
pionych w supermarketach (tab. 3). Równie¿ ciemnienie mi¹¿szu ugotowanego by³o ma³e i spe³nia-
³o wymogi stawiane ziemniakowi jadalnemu zakupionemu we wszystkich punktach sprzeda¿y.

Podsumowanie
Bulwy ziemniaka zakupione w sieci handlowej Siedlec i Miêdzyrzeca Podlaskiego spe³nia³y

wymogi jako�ci konsumpcyjnej ziemniaka jadalnego. Najkorzystniejszymi cechami morfologiczny-
mi i kulinarnymi (sensorycznymi) charakteryzowa³y siê bulwy zakupione w sieci handlowej super-
marketów. Spe³nia³y one wymagania pod wzgledem wielko�ci bulw, a udzia³ ziemniaków du¿ych
wynosi³ ponad 75%. Ponadto, dominowa³y bulwy o kszta³cie ogr¹g³oowalnym i p³ytkich oczkach
oraz o bardzo ma³ym ciemnieniu mi¹¿szu surowego i ugotowanego.

Literatura
Chotkowski J. 2009: Kierunki zmian w doborze odmian ziemniaka do produkcji. Wiadomo�ci Rolnicze, nr 3, s. 1-3.
Chotkowski J., Rembeza J. 2005: Preferencje konsumentów i zmiany w spo¿yciu ziemniaków. Rocz. Nauk.

SERiA, t. VII, z. 8, s. 42-49.
Chotkowski J., Stypa I. 2006: Dobór jadalnych i skrobiowych odmian ziemniaka do uprawy. [W:] Produkcja

ziemniaków (red. J. Chotkowski). Wyd. Wie� Jutra, Warszawa, s. 16-37.
Daszkiewicz A., Rogulski K. 1969: Dziewiêciostopniowa skala oceny poszczególnych cech odmian i rodów hodow-

lanych ziemniaków. Cz. 1. Ocena morfologicznych cech bulw ziemniaka. Biul. Inst. Ziemniaka, nr 3, s. 5-18.
Dzwonkowski W., Szczepaniak I., Rosiak E., Bochiñska E. 2008: Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy.

Wyd. IERiG¯-PIB, ARR, MRiRW, nr 33, s. 2-17.
International year of the potato 2008. [www.potato2008.org/en/world/index.html].
Krzysztofik B. 2008: Jako�æ bulw ziemniaka i czynniki j¹ determinuj¹ce. Mat. Konf.  Nauk. Ziemniak w

badaniach naukowych i praktyce. Kraków, 5 listopada, s. 1-17.
Leszczyñski W. 2000: Jako�æ ziemniaka konsumpcyjnego. ¯ywno�æ, nr 4(25), s. 5-27.
Lista opisowa odmian. Ro�liny rolnicze. 2009: Wyd. COBORU, S³upia Wielka, s. 1-49.

akainmeizwlubenzcigolofromyhceC.2alebaT

ejazdoR
wópelks

wlubæ�okleiW
]ywogaw%[

kinnyzc³ópsW
aine¿u³dyw

*wlubt³atzsK kezcoæ�okobê³G
]9-1alaks[

je¿ywop
mm53

mm05je¿ywop
oinder� serkaz oinder� ut³atzsk% oinder� serkaz

oinder� serkaz

tekramrepuS 001 6,57 001-3,75 23,1 76,1-0,1 woo
0,02o
3,47woo
7,5wo

4,8 7,8-8,7

pelkS
yzcwy¿ops 001 7,73 1,57-0 13,1 76,1-0,1 woo

4,22o
3,37woo
3,4wo

7,7 2,8-2,7

pelkS
ynwyzraw 001 6,15 9,19-0 92,1 57,1-0,1 woo

7,24o
3,74woo
0,01wo

0,8 5,8-1,7

ynlawo�wo,ynlawoo³g¹rko�woo,y³g¹rko�o*
.ensa³weinawocarpo:o³dór�

akainmeizwlubenranilukyhceC.3alebaT

ejazdoR
wópelks

uzs¿¹imeineinmeiC
hcyworuswlub

]9-1alaks[

uzs¿¹imeineinmeiC
hcynawotoguwlub

]9-1alaks[
oinder� serkaz oinder� serkaz

tekramrepuS 9,8 0,9-6,8 9,8 0,9-6,8

pelkS
yzcwy¿ops 5,8 0,9-6,6 0,9 0,9-0,9

pelkS
ynwyzraw 5,8 0,9-8,7 8,8 0,9-4,8

.ensa³weinawocarpo:o³dór�



406 Krystyna Zarzecka, Marek Guga³a

Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczególowych wymagan w zakresie jakosci handlo-
wej ziemniaków. Dz. U. nr 194 poz. 1900 z 2003 roku.

Zarzecka K. 2009: Potato as a global plant nutritional dietary and medicinal values. Rozprawy Naukowe PWSZ
im. Jana Pawla II w Bialej Podlaskiej, t. III, s. 163-175.

Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A. 2002: Normy i wymagania jakosciowe ziemniaków jadalnych i do
przetwórstwa spozywczego. [W:] Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych (red. J. Chotkowski). Wyd. Wie�
Jutra, Warszawa, s. 183-192.

Summary
The paper presesents the results of analysis of consumption quality (attributes morphological and culinary)

of potato tubers which were bought in retail of Siedlce and Miêdzyrzec Podlaski. The best consumption quality
characterized potato from supermarkets and worst morphological features of potato from grocery shops.
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