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WPŁYW NAWOŻENIA WYBRANYMI 

MIKROELEMENTAMI NA ZAWARTOŚĆ I JAKOŚĆ 

BIAŁKA BULW ZIEMNIAKA 

Wojciech Kozera, Krystian Nowak, Wojciech Cwojdziński 

Streszczenie. W latach 1995-1997 przeprowadzono doświadczenie polowe, w którym ba-

dano wpływ dolistnego nawożenia siarczanami: manganu, miedzi i cynku, a także molib-

denianem amonu, boraksem oraz nawozem mikroelementowym Mikrochelat Gama na 

zawartość i jakość białka bulw ziemniaka. Stwierdzono istotny wpływ dolistnego nawo-

żenia mikroelementami na zawartość aminokwasów w bulwach. Jakość białka oceniana 

na podstawie składu aminokwasowego wzrastała pod wpływem dolistnego stosowania 

boru, miedzi i manganu. Nawożenie borem, cynkiem, miedzią i manganem spowodowało 

wzrost zawartości metioniny w białku bulw, w następstwie czego jego jakość była ograni-

czona w największym stopniu przez izoleucynę. 

Słowa kluczowe: ziemniak, mikroelementy, białko, aminokwasy 

WSTĘP 

Zagadnienie nawożenia mikroelementami jest bardzo istotne w agrotechnice ziem-

niaka [Borchmann i Gerath 1971, Mazur i Kreft 1983, Czuba 1992, Boligłowa 1995]. 

Mało jest jednak doniesień literaturowych wyjaśniających wpływ dolistnego nawożenia 

mikroelementami na jakość bulw, a w szczególności na jakość białka, które pomimo 

stosunkowo niskiej zawartości w bulwach jest cennym źródłem podstawowych amino-

kwasów dla ludzi i zwierząt.  

Celem badań była próba wyjaśnienia, jak nawożenie ziemniaka mikroelementami 

zastosowanymi w formie dolistnej w postaci schelatowanego nawozu oraz soli boru, 

miedzi, manganu, molibdenu i cynku, zastosowanymi pojedynczo, a będącymi składni-

kami wspomnianego nawozu, wpływa na skład aminokwasowy białka. Ważnym było 

również określenie, które z badanych mikroelementów wywierają największy wpływ na 

cechy jakościowe białka.  

MATERIAŁ I METODY 

Badania przeprowadzono na podstawie ścisłego doświadczenia polowego założone-

go w Stacji Badawczej w Wierzchucinku, należącej do ATR w Bydgoszczy, w latach 
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1995-1997, na glebie płowej właściwej wytworzonej z gliny zwałowej i zaliczanej do 

kompleksu żytniego dobrego. Gleba charakteryzowała się średnią zawartością przyswa-

jalnych form fosforu, potasu, cynku, manganu, molibdenu i boru, a niską – miedzi  

i manganu.  

Doświadczenie polowe zakładano metodą losowanych bloków jako jednoczynniko-

we, w czterech powtórzeniach. Schemat doświadczenia obejmuje siedem obiektów 

nawozowych:  

a) obiekt kontrolny – bez nawożenia dolistnego,  

b) obiekt z zastosowanym dolistnie Mikrochelatem Gama, 

oraz w formie soli technicznych: 

c) miedź,  

d) cynk,  

e) mangan,  

f) molibden,  

g) bor. 

Bor, miedź, mangan, molibden i cynk stosowano w identycznej dawce jak w Mikro-

chelacie Gama – nawozie zawierającym wszystkie wymienione mikroelementy oraz 

dodatkowo żelazo i magnez.  

Mikroelementy zastosowano w następujących formach i dawkach: miedź – siarczan 

VI miedzi II – 25 g Cuha
-1

, cynk – siarczan VI cynku – 30 g Znha
-1

, mangan – siarczan 

VI manganu II – 45 g Mnha
-1

, molibden – molibdenian amonu – 4,5 g Moha
-1

, bor – 

tetraboran disodu – 20 g Bha
-1

, Mikrochelat Gama – 5 dm
3
ha

-1
. 

Mikrochelat Gama to skoncentrowany nawóz zawierający składniki w postaci schela-

towanej, o zawartości (w gdm
-3

): żelaza (Fe) – 36, manganu (Mn) – 9, cynku (Zn) – 6, 

miedzi (Cu) – 5, boru (B) – 4, molibdenu (Mo) – nie więcej niż 0,9, magnezu (Mg) – 19. 

Przeznaczony jest do dolistnego nawożenia, podlewania roślin oraz wzbogacania  

pożywek i podłoży w mikroelementy. Nawóz został opracowany w Instytucie Nawozów 

Sztucznych w Puławach, w uzgodnieniu z Instytutem Warzywnictwa w Skierniewicach. 

Na całej powierzchni obiektu doświadczalnego zastosowano jednolite nawożenie 

mineralne. Przed sadzeniem wysiano jednorazowo 100 kg Nha
-1

 w formie saletry amo-

nowej, fosfor w formie superfosfatu potrójnego w ilości 25 kg Pha
-1

, 100 kgha
-1 

potasu  

w formie siarczanu potasu oraz zastosowano 30 tha
-1 

obornika. 

W doświadczeniu badano jadalną, średnio wczesną odmianę ziemniaka Mila, wyho-

dowaną w Instytucie Ziemniaka w Boninie. Jest to odmiana plenna, o średniej zawarto-

ści skrobi 16,1%. Może być wykorzystywana na frytki, czipsy, kostkę garmażeryjną  

i na produkty suszone. Charakteryzuje się bulwami okrągło-owalnymi, średniej wielko-

ści, o dość płytkich oczkach, żółtej skórce i miąższu oraz bardzo dobrym smaku. 

Średnia temperatura powietrza w okresie wegetacji ziemniaka w latach 1995-1997 

wahała się w granicach 13,4-15,3ºC i była zbliżona do średniej wieloletniej, wynoszącej 

14,1ºC.  

W 1996 roku suma opadów przewyższała o 111,4 mm średnią wieloletnią. W 1995 

roku różnica ta wynosiła 10,1 mm, a w 1997 – 19,8 mm. Rok 1995 charakteryzował się 

opadami zbliżonymi do średnich dla tego obszaru w kwietniu i wyższymi o 14 mm –  

w maju. Suma opadów w czerwcu była nieznacznie niższa od średniej wieloletniej.  

W lipcu dał się odczuć wyraźny deficyt opadów; spadło tylko 12,1 mm deszczu.  

W 1996 roku – po nieco niższych od średniej opadach w kwietniu – nastąpił okres in-

tensywnych opadów w maju, spadło 103,7 mm wody, podczas gdy średnia wieloletnia 
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dla maja wynosi 37,9 mm. Czerwiec charakteryzował się opadami o 16,2 mm niższymi 

od normy. Suma opadów w lipcu i sierpniu była o 33,7 mm wyższa od średniej wielo-

letniej. W 1997 roku najwyższa ilość opadów spadła w maju – 96,6 mm i lipcu – 108,5 

mm. W kwietniu, czerwcu i wrześniu zanotowano opady niższe od średniej wieloletniej, 

charakterystycznej dla tych miesięcy. Najmniej korzystnym dla uprawy ziemniaka był 

rok 1995.  

Ziemniaka uprawiano po jęczmieniu jarym. Zabiegi uprawowo-pielęgnacyjne i o-

chronne przeprowadzano według zaleceń agrotechnicznych. Jednorazowe opryskiwanie 

mikroelementami wykonywano opryskiwaczem ręcznym, rozpuszczając stosowane na-

wozy w 300 l wody na hektar, w okresie pełnego zwarcia międzyrzędzi. Zbioru bulw 

dokonano kopaczką ciągnikową z powierzchni poletka 13,5 m
2
. W celu wykonania 

oznaczeń składu chemicznego z każdego poletka pobrano średnie próbki laboratoryjne 

w ilości około 5 kg. 

Oznaczenie składu aminokwasowego białka bulw ziemniaka przeprowadzono meto-

dą chromatograficzną, po uprzedniej 24-godzinnej kwaśnej hydrolizie materiału roślin-

nego zatopionego w ampułkach szklanych, w środowisku 6-molowego roztworu kwasu 

solnego, w temperaturze 105C. Na podstawie składu aminokwasowego białka ozna-

czono: sumę aminokwasów egzogennych, endogennych i całkowitą, wskaźnik amino-

kwasów egzogennych (WAE), wskaźnik aminokwasu ograniczającego dla izoleucyny  

i metioniny (CS). Wartość odżywczą białka określono na podstawie wskaźnika amino-

kwasów egzogennych (EAA) według Osera [1951] oraz wskaźnika aminokwasu ogra-

niczającego (CS) według Belitza i Grosha [1999].  

Wyniki badań poddano analizie wariancji, a ocenę istotności różnic między średnimi 

przeprowadzono za pomocą testu Tukeya na poziomie α = 0,05.  

WYNIKI  

W wyniku zastosowanego nawożenia średnia zawartość białka ogółem w suchej ma-

sie bulw ziemniaka z badanych obiektów była zróżnicowana w niewielkim stopniu.  

Pod wpływem stosowanych mikroelementów w kolejnych latach odnotowano pewne 

różnice w zawartości białka, jednak kierunek i zakres tych zmian był silnie modyfiko-

wany czynnikami roku uprawy. W 1995 roku po zastosowaniu miedzi, manganu, mo-

libdenu i boru odnotowano wyraźne obniżenie zawartości białka w bulwach w stosunku 

do bulw z kombinacji kontrolnej. W 1996 roku stwierdzono wyższą zawartość białka  

w obiekcie opryskiwanym molibdenem niż w bulwach z kombinacji kontrolnej.  

W trzecim roku badań odnotowano wyższą zawartość białka w obiektach opryskiwa-

nych miedzią, manganem, borem i Mikrochelatem Gama niż w obiektach kontrolnych. 

Jednakże różnica średniej z trzech lat zawartości białka pomiędzy bulwami z obiektów 

nawozowych a obiektem kontrolnym mieściła się w granicach błędu statystycznego.  

Zastosowane dolistnie mikroelementy zdecydowanie różnicowały jednak skład ami-

nokwasowy białka w bulwach ziemniaka. Ze zbadanych 15 aminokwasów jedynie za-

wartość trzech (izoleucyny, waliny, alaniny) nie zmieniała się w zakresie potwierdzo-

nym statystycznie.  

Zawartość argininy w bulwach z badanych obiektów nawozowych była istotnie 

wyższa w porównaniu z białkiem bulw pochodzących z obiektu kontrolnego. Najwyż-

szy udział argininy w ogólnej ilości białka stwierdzono w bulwach z obiektu opryski-

wanego borem, wynosił on 49,1 gkg
-1

, tzn. o 21% więcej w porównaniu z obiektem 
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kontrolnym. Zbliżoną zawartością tego aminokwasu charakteryzowały się bulwy zebra-

ne z obiektów opryskiwanych miedzią i Mikrochelatem. 

Nawożenie molibdenem spowodowało istotne obniżenie zawartości fenyloalaniny  

w bulwach w stosunku do obiektu kontrolnego, a także do obiektu opryskiwanego Mi-

krochelatem.  

Statystycznie udowodniono istotny wzrost średniej z trzech lat zawartości histydyny 

pomiędzy obiektem kontrolnym a obiektami nawożonymi borem, miedzią i manganem. 

W bulwach pochodzących z obiektu opryskiwanego borem jej zawartość była najwyż-

sza i wynosiła 19,7 gkg
-1

. 

Najwyższą zawartość leucyny w białku bulw ziemniaka notowano przy nawożeniu 

manganem (57,3 gkg
-1

), a najniższą – molibdenem (48,4 gkg
-1

). 

Zawartość lizyny w bulwach była silnie modyfikowana zastosowanym nawożeniem 

dolistnym. Jedynie opryskiwanie molibdenem nie spowodowało istotnego wzrostu za-

wartości tego aminokwasu w białku bulw w stosunku do kombinacji kontrolnej. Naj-

wyższą zawartość lizyny w bulwach oznaczono na obiekcie opryskiwanym manganem. 

Dolistne zastosowanie Mikrochelatu podwyższyło o 37,41% zawartość metioniny  

w bulwach w stosunku do bulw pochodzących z obiektu kontrolnego. Stwierdzono 

dodatni wpływ opryskiwania każdym z badanych nawozów na zawartość tego amino-

kwasu w białku ziemniaka. 

Z trzyletnich badań wynika, że najwyższą zawartość treoniny w białku bulw stwier-

dzono na obiekcie opryskiwanym borem, nieco niższą notowano w bulwach opryskiwa-

nych miedzią i cynkiem. Na pozostałych obiektach nawozowych poziom tego amino-

kwasu był zbliżony do wartości uzyskanej na obiekcie kontrolnym.  

Najniższą zawartość glicyny odnotowano na obiekcie z molibdenem. Dolistne zasto-

sowanie Mikrochelatu, cynku, miedzi i boru spowodowało nieznaczny wzrost zawarto-

ści badanego aminokwasu. 

Najniższą zawartość kwasu asparaginowego uzyskano z obiektu opryskiwanego 

miedzią. Natomiast w bulwach pochodzących z obiektów, na których stosowano: bor, 

mangan i Mikrochelat Gama, zawartość tego aminokwasu była zbliżona do wartości 

uzyskanej na obiekcie kontrolnym (tab. 1). 

Zawartość kwasu glutaminowego była o 12% większa w bulwach pochodzących  

z obiektów nawożonych molibdenem niż z obiektu kontrolnego.  

Najwyższą zawartość seryny stwierdzono w bulwach obiektu, na którym stosowano 

nawożenie borem, natomiast najniższą – molibdenem – o 12,24% mniejszą w porówna-

niu z obiektem kontrolnym. Nie stwierdzono istotnego wpływu opryskiwania Mikro-

chelatem na zawartość seryny. 

Z analizy wariancji obejmującej trzy lata badań wynika, że w efekcie opryskiwania 

roślin borem i miedzią uzyskano najwyższy poziom tyrozyny w bulwach, odpowiednio: 

67,9 i 66,3 gkg
-1 .  

Średnia wartość sumy aminokwasów egzogennych była najwyższa na obiekcie 

opryskiwanym borem – 361,6 gkg
-1

. Podobne wartości uzyskano z obiektów, na któ-

rych zastosowano opryskiwanie manganem i miedzią – odpowiednio: 349,6 i 348,2 gkg
-1

. 

Opryskiwanie borem podwyższało o 13,4% wartość sumy aminokwasów egzogennych 

w porównaniu z obiektem bez nawożenia. 

Na wszystkich obiektach nawozowych suma aminokwasów endogennych w bul-

wach była wyższa niż na obiekcie kontrolnym, a zdecydowanie najwyższą zawartość 

notowano po nawożeniu borem – 380,4 gkg
-1   (rys. 1). 
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Tabela 1. Zawartość i skład aminokwasowy białka bulw ziemniaka  

Table 1.  Protein content and amino acid composition in potato tubers  

 

Wyszczególnienie 

Specification 

Obiekt nawozowy – Fertilisation object 
Średnia 

Mean 

NIR 

LSD Kontrolny 

Control 
Gama Cu Zn Mn Mo B 

Rok badań – Year of study Zawartość białka ogółem, gkg-1 s.m. – Total protein content, gkg-1  d.m. 

1995  118,13 114,38 106,88 115,00 103,13 105,00   98,75 108,75 7,93 

1996   91,88   85,00   98,13   79,38   93,75 108,75   91,25   92,50    15,56 

1997   75,63   90,63   91,25 82,5   88,75   83,75   86,88   85,63 9,13 

  Średnia z lat 1995-1997 – Mean for 1995-1997   95,21   96,67   98,75   92,29   95,21   99,17   92,29   95,63 ni – ns 

Skład aminokwasowy białka (średnia z trzech lat badań) – Protein amino acid composition (mean from three  years ), gkg-1 

 Arginina – Arginine      40,4 48,1 48,3 45,8 47,3 45,0 49,1 46,3 4,55 

 Fenyloalanina – Phenylalanine 40,7 40,7 39,5 40,3 40,3 36,4 43,4 40,2 4,23 

 Histydyna – Histidine 15,4 15,7 19,2 17,3 18,1 16,3 19,7 17,4 2,54 

 Izoleucyna – Isoleucine 32,2 29,7 32,7 31,0 31,6 29,2 32,9 31,3 ni – ns 

 Leucyna – Leucine 52,5 53,2 52,4 55,2 57,3 48,4 53,9 53,3 5,32 

 Lizyna – Lysine 48,3 57,1 57,8 59,5 60,4 52,5 59,4 56,4 5,10 

 Metionina – Methionine 13,9 19,1 17,8 18,3 17,7 16,4 18,9 17,4 2,27 

 Treonina – Threonine 31,5 32,2 33,7 33,1 32,9 31,4 35,7 32,9 4,26 

 Walina – Valine 44,0 43,4 46,8 42,7 43,9 43,3 48,6 44,7 ni – ns 

 Alanina – Alanine 28,5 27,6 29,9 28,5 29,1 26,4 31,3 28,8 ni – ns 

 Glicyna – Glycine 31,1 32,6 32,3 34,3 30,8 28,3 35,3 32,1 1,52 

 Kwas asparaginowy – Aspartic acid 74,5 71,0 68,6 69,2 72,8 69,5 73,9 71,4 6,83 

 Kwas glutaminowy – Glutamic acid   113,8     114,9     120,3     110,8     121,3     127,4     125,1    119,1    12,20 

 Seryna – Serine 43,3 43,6 42,7 44,2 39,2 38,0 46,9 42,6 4,61 

 Tyrozyna – Tyrosine 52,4 63,9 66,3 61,7 63,8 62,0 67,9 62,6 4,95 

Suma całkowita  – Total amino acids     662,5     692,8     708,3     691,8     706,7     670,5     742,0    696,4    49,05 

 CS izoleucyny – isoleucine, %   46,73   43,08   47,38   44,88   45,76   42,25   47,71   45,40 ni – ns 

 CS metioniny – methionine, %   38,73   53,06   49,48   50,74   49,17   45,62   52,38   48,45   6,300 

ni – różnica nieistotna – ns – non-significant difference 
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Całkowita suma aminokwasów w białku ziemniaka w zależności od zastosowanego 

nawożenia osiągała wartości w przedziale 662,5-742,0 gkg
-1

. 
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NIR  – LSD  dla – for:    
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    aminokwasów egzogennych 
    sum of exogenous amino acids
                                                 

    aminokwasów egzogennych –  sum of exogenous amino acids    28,97
                                                 


 



aminokwasów endogennych
sum of endogenous amino acids

aminokwasów endogennych – sum of endogenous amino acids    23,21

-1

Kontrola

 
 
 NIR0,05 – LSD0.05 dla – for: 

  Σ aminokwasów egzogennych – sum of exogenous amino acids     28,97 

  Σ aminokwasów endogennych – sum of endogenous amino acids      23,21 

 
Rys. 1.  Suma aminokwasów egzo- i endogennych (średnia z lat badań) 

Fig. 1.  Sum of exogenous and endogenous amino acids (mean for the years of study) 

 

Średnia wartość wskaźnika aminokwasów egzogennych wzrastała istotnie po dolist-

nym zastosowaniu boru, miedzi i manganu (rys. 2). W każdym roku badań wartość tego 

wskaźnika zdecydowanie podwyższał stosowany w badaniach bor. Wpływ miedzi po-

twierdzono statystycznie tylko w 1995 roku, a manganu – w roku 1996. Warto odnoto-

wać niewielki wpływ czynników związanych z rokiem uprawy na wartość wskaźnika 

aminokwasów egzogennych (rys. 2). W wartościach średnich dla lat badań wskaźnik ten 

wynosił: w 1995 – 64,57%, w 1996 – 63,66% i w 1997 roku – 61,52%. Wyraźnie więk-

sze różnice odnotowano pod wpływem nawożenia borem (67,84%) w porównaniu  

z kombinacją kontrolną (57,61%). 

Z przeprowadzonych badań wynika, że w białku ziemniaka izoleucyna była pierw-

szym aminokwasem ograniczającym, a porównywane mikroelementy nie różnicowały 

tego wskaźnika. 

Drugim aminokwasem ograniczającym była metionina. Średnia wartość CS metio-

niny była istotnie różnicowana zastosowanym nawożeniem mikroelementowym, osiąga-

jąc na wszystkich obiektach nawozowych wartości istotnie wyższe niż na obiekcie kon-

trolnym. Najwyższą wartość wskaźnika otrzymano pod wpływem nawożenia Mikroche-

latem i borem. 
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 NIR0,05 – LSD0.05 dla – for:  

    lat – years: 
   1995  –  6,605 

   1996  –  5,486 

   1997  –  5,740 
   1995-1997 – 5,880 

 
Rys. 2.  Wskaźnik WAE w latach badań  

Fig. 2.  EAA-Index in the years of study  

DYSKUSJA 

Wyjątkową pozycję wśród składników bulw ziemniaka zajmuje białko, a zwłaszcza 

białko właściwe, stanowiące 35-65% związków azotowych [Mazur i Rząsa 1974]. Za-

wiera ono wszystkie aminokwasy egzogenne i jako jedno z nielicznych białek roślin-

nych uważane jest za równie wartościowe jak białko zwierzęce [Leszczyński 1994]. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowane nawożenie 

mikroelementami nie spowodowało istotnego podwyższenia zawartości białka ogółem 

w bulwach ziemniaka (tab. 1). Jedynie na obiektach opryskiwanych molibdenem i mie-

dzią, a także Mikrochelatem Gama odnotowano wyższą zawartość białka w bulwach niż 

na obiekcie kontrolnym. Podobnie w badaniach Boligłowy [1995] nie stwierdzono jed-

noznacznego wpływu opryskiwania Agrosolem-K na zawartość azotu w bulwach ziem-

niaka.  

Skład aminokwasowy białka ziemniaka jest determinowany przez szereg czynni-

ków: odmianę [Mazur i Kreft 1983], nawożenie mineralne [Cwojdziński i Nowak 1988]  

i organiczne [Murawska i Nowak 1996], poziom zaopatrzenia w wodę [Bunik 1992], 

przedplon [Wiater 2002]. Często wskazuje się też, że wpływ na skład aminokwasowy 

białka bulw ziemniaka jest wypadkową działania różnych czynników: dawki azotu, 

odmiany, przedplonu oraz czynników związanych z rokiem badań [Cwojdziński i No-

wak 2000, Nowak i Majcherczak 2002, Wiater 2002].  
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Dolistnie zastosowany przez Boligłowę [1995] nawóz mikroelementowy (Agrosol-

K) spowodował podwyższenie średnio o 12% zawartości aminokwasów egzogennych  

w bulwach w porównaniu z obiektem kontrolnym. Wzrost ten jednak nie został po-

twierdzony statystycznie. Według autorki, stosowanie Agrosolu-K spowodowało sto-

sunkowo najwyższy wzrost zawartości aminokwasów ogółem u odmiany średnio póź-

nej. Natomiast ten sam wieloskładnikowy nawóz spowodował spadek zawartości ami-

nokwasów w bulwach odmiany średnio wczesnej. Na podstawie tych badań podkreślo-

no brak jednoznacznego wpływu nawożenia dolistnego na zawartość aminokwasów  

w bulwach [Boligłowa 1995].  

W omawianym doświadczeniu dolistny nawóz mikroelementowy Gama powodował 

w stosunku do obiektu bez nawożenia zwiększenie w białku bulw zawartości argininy, 

lizyny, metioniny i tyrozyny. Zawartość pozostałych aminokwasów była zbliżona do 

ich poziomu w bulwach pochodzących z obiektu kontrolnego. Pod wpływem nawozu 

Gama suma aminokwasów egzogennych wzrastała w stosunku do kontroli o 6,40%,  

a suma całkowita badanych aminokwasów tylko o 4,57%.  

Zawartość lizyny i metioniny w białku bulw ziemniaka nawożonego mikroelemen-

tami była wyższa w porównaniu z ziemniakiem bez nawożenia. Według Kozłowskiego  

i in. [1984] ma to dla żywienia istotne znaczenie praktyczne, gdyż białko zbóż (szcze-

gólnie pszenicy) jest ubogie w lizynę. Tak więc białko ziemniaka jest wartościowym 

uzupełnieniem białka zbóż. 

Posługując się wskaźnikiem aminokwasów egzogennych WAE wielu autorów sza-

cuje wartość białka ziemniaka liczbą 72, podczas gdy białka zbóż – w zależności od 

gatunku – klasyfikuje w przedziale od 40 do 60. Mazur i Kreft [1983] wskazują, że 

mierzona tym wskaźnikiem wartość biologiczna białka wynosi od 40,5 do 57,8%,  

w zależności od odmiany i poziomu nawożenia azotem. 

W badaniach Boligłowy [1995] opryskiwanie Agrosolem-K podwyższyło wskaźnik 

WAE o 11,70%. Autorka uzyskała wyższą wartość tego wskaźnika w wyniku zastoso-

wania Agrosolu-K, pomimo że nawóz ten zawierał 10% azotu. 

Średnia wartość wskaźnika aminokwasów egzogennych, uzyskana dla białka ziem-

niaka w badaniach własnych, była wyższa od wartości podawanych przez Mazura  

i Krefta [1983]. Dla białka bulw z obiektu kontrolnego wynosiła ona 58,61%, a dla 

białka bulw z obiektu opryskiwanego nawozem Gama – 62,99%. Wpływ dolistnie za-

stosowanego nawozu mikroelementowego na wartość wskaźnika WAE w przeprowa-

dzonych badaniach był zatem zbliżony do wskazanego przez Boligłowę [1995]. 

W literaturze brak doniesień precyzujących oddziaływanie w warunkach polowych 

poszczególnych składników nawozów mikroelementowych na skład aminokwasowy 

białka bulw ziemniaka. Badania własne wskazują, że porównując wpływ mikroelemen-

tów zastosowanych w formie schelatowanej mieszaniny (nawóz Gama) oraz zastosowa-

nych pojedynczo na poziom aminokwasów w białku obserwuje się dość znaczne różni-

ce determinowane zarówno oddziałującym mikroelementem, jak również czynnikami 

charakterystycznymi dla roku uprawy. W przeprowadzonych badaniach największy 

wpływ na wartość biologiczną białka bulw ziemniaka miało nawożenie borem, którego 

działanie potwierdzono statystycznie w każdym roku badań (rys. 2). 

Na podstawie stosunku zawartości poszczególnych aminokwasów egzogennych  

w badanym białku do zawartości tych aminokwasów w białku całego jaja kurzego 

(przyjętego jako standard) określa się aminokwas występujący w minimum, nazywany 

aminokwasem ograniczającym (tzw. wskaźnik CS). Belitz i Grosch [1999] proponują, 

aby przyjąć, że pierwszym aminokwasem ograniczającym w białku bulw ziemniaka jest 
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metionina. Na metioninę, jako aminokwas ograniczający, wskazują też Cwojdziński  

i Nowak [1988]. Natomiast Nowak i Majcherczak [2002] oraz Wiater [2002] podają  

z kolei, że pierwszym aminokwasem ograniczającym wartość biologiczną białka bulw 

ziemniaka jest izoleucyna. 

Z porównania wartości wskaźnika CS z obiektu bez nawożenia dolistnego wynika, 

że w istocie pierwszym aminokwasem ograniczającym w białku ziemniaka jest metio-

nina. Jednak nawożenie mikroelementami zwiększające zawartość metioniny spowo-

dowało, że rolę aminokwasu ograniczającego pełniła izoleucyna (CS = 45,40%), nato-

miast metionina jako drugi aminokwas ograniczała biosyntezę białka (CS = 48,45%).  

PODSUMOWANIE  

Przeprowadzone badania wykazały, że stosowane dolistnie mikroelementy wpływa-

ją na zawartość aminokwasów w białku bulw ziemniaka. Spośród porównywanych 

mikroelementów bor w największym stopniu oddziaływał na skład aminokwasowy 

białka bulw, zwiększając zawartość argininy, histydyny, leucyny, lizyny, metioniny, 

glicyny, kwasu glutaminowego i tyrozyny. Zastosowanie w nawożeniu ziemniaka mie-

dzi i manganu powodowało zwiększenie zawartości w białku bulw argininy, histydyny, 

lizyny, metioniny i tyrozyny. Wartość biologiczna białka ziemniaka wzrastała po dolist-

nym nawożeniu borem, miedzią i manganem. Mikrochelat Gama w mniejszym stopniu 

kształtował cechy jakościowe białka niż bor, miedź lub mangan, a efekt jego zastoso-

wania był na ogół wypadkową działania mikroelementów zastosowanych pojedynczo. 

Zastosowanie mikroelementów w nawożeniu ziemniaka spowodowało wzrost zawarto-

ści metioniny, w następstwie czego aminokwasem ograniczającym wartość biologiczną 

białka była izoleucyna. 

Bor szczególnie sprzyja koncentracji w białku większych ilości cennych w żywieniu 

aminokwasów, wyraźnie podnosząc wartość biologiczną białka. Interesująca jest też 

rola miedzi i molibdenu, które podobnie jak bor zwiększają jakość białka bulw ziem-

niaka.  

Nawożenie mikroelementami jest zatem jednym z czynników, za pomocą których 

rolnik może kształtować wartość biologiczną białka bulw ziemniaka. Osiągnięcie pozy-

tywnych efektów jakościowych w agrotechnice ziemniaka jest możliwe przy stosowa-

niu nawozów mikroelementowych, w których składzie znaczący udział mają: bor, 

miedź i mangan.  
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EFFECT OF FERTILISATION WITH SOME MICROELEMENTS ON THE 

CONTENT AND QUALITY OF POTATO TUBER PROTEIN  

Abstract. A field experiment investigated foliar application of manganese, copper and 

zinc sulphates, ammonium molybdate, borax and the gama micro-chelate on the potato 

tuber protein content and quality. There was noted a significant effect of potato foliar fer-

tilisation with microelements on the amino acid content in tubers. The protein quality 

evaluated with the amino acid composition increased with the foliar application of boron, 

copper and manganese. The foliar fertilisation with microelements, especially boron, zinc, 

copper and manganese, increased the content of methionine in tuber protein, and, as a  

result, the quality was most limited by isoleucine. 

Key words: potato, microelements, protein, amino acids 
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