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Wstęp 

W Polsce w ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost spożycia wyrobów 
przek,Jskowych, a spośród nich czipsy ziemniaczane zajmuj ,) wysoką pozycj ę. Wy
mogi w stosunku do ziemniaka przeznaczonego do produkcji czipsów sq bardzo 
rygorystyczne, gdyż dobry produkt można uzyskać jedynie z odpowiedniego su
rowca, a proces technologiczny tylko w niewie lkim stopniu może poprawić jakość 
czipsów !LISI ŃSKA i in . 1996]. 

Podstawowymi wskaźnikami jakości czipsów są: barwa, zawartość tłuszczu, 
konsystencja, smak i zapach [TAL.BURT, SMITH 1987; LISIŃSKA. LESZCZYŃSKI 1989; 
LISIŃSKA 2000]. 

Barwa czipsów kształtowana jest w zależności od zawartości cukrów redu
kujących w surowcu, wic;ksza ilość tego składnika powoduje ciemniejszą baiwc; 
gotowego produktu . Ich zawartość w bulwach ziemniaka przeznaczonych do spo
rządzenia czipsów nic może przekroczyć ilości 0,25%. 

Zawartość tłuszczu w czipsach zależy przede wszystkim od zawartości su
chej substancji i skrobi w bulwach, im wyższa jest zawartości tych składników, 
tym mnic_j tłuszczu chłonie wysmażony produkt [TALBUTR, SMITH 1987; LISIŃSKA, 
Lt:s/.CZYŃSK I 1989 ]. Czipsy o zbyt małej ilości tłuszczu charakteryzują sic; szorstką i 
mało dclikatn ,1 konsystencją, która uzależniona jest również od zawartości suchej 
substancji w surowcu, a także od prawidłowego wysmażenia gotowego produktu 
(do wilgotności poniżej 2%). KITA [2002] podaje, że konsystencja czipsów związa
na jest przede wszystkim z zawartością skrobi, związków pektynowych (a zwłasz
cza od ilości protopektyny) oraz sumy polisacharydów nieskrobiowych i ligniny w 
bulwach ziemniaka. 

Smak i zapach gotowego produktu uzależnione są od smaku i zapachu su
rowca użytego do ich produkcji, a także od zawartości cukrów redukuj,Jcych oraz 
związków powstających w wyniku reakcji Maillarda, zachodzących w trakcie pro
cesu smażenia [LISIŃSKA 2004]. 

Właściwości technologiczne surowca uwarunkowane są przede wszystkim 
genetycznie i jest to cecha odmianowa. Obok uwarunkowań genetycznych na 
kształtowanie większości cech ziemniaka mają wpływ czynniki klimatyczne, glebo-
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we i zabiegi uprawowe - działające w okresie wzrostu hulw i dojrzewania jFRY

DECKA-MAZURCZYK, ZGÓRSKA 1993, 1996; LUTOMIRSK/\ 1999]. 

Stosowane w rolnictwie zabiegi uprawowe mają wpływ nic tylko na wyso
kość plonu ziemniaka, ale i jego jakość. Do zabiegów tych zaliczane s,1 przede 
wszystkim: nawadnianie, nawożenie, stosowanie środków chemicznej ochrony roś
lin i niszczenie naci. W zależności od odmiany ziemniaki w różny sposób reaguj,! 
na wymienione czynniki, a zwłaszcza na czynniki nawozowe I LESi'.CZYŃSKI 1994a: 

ZGÓRSKA, fRYDECKA-MAZURCZYK 2002). 
Nawożenie mineralne w uprawie ziemniaka ma na celu dostarczenie rośli

nie związków deficytowych w glebie, co powoduje zwit;kszcnie wielkości i jakości 
plonu. Przy doborze dawki nawozu należy uwzględnić: gatunek rośliny i pH gle
by, stosunki wodne, wczesność odmian i kierunek zużytkowania ziemniaka ILESi'.
CZYŃSKI 1994b; BERNAT 2002]. 

W nawożeniu ziemniaków największy wpływ na kształtowanie plonu , a 
przede wszystkim jakości bulw może mieć azot. Poziom dawki nawożenia azotem 
powinien być dobrany w zależności od kierunku użytkowania ziemniaka !Brn NAI 

2002]. Wielu autorów (LISIŃSKA i in. 1989; CJEĆKO i in. 1994: NOWACK I i lll . 2000: 
LESZCZYŃSKI 2002] podaje, że przy zbyt wysokim nawożen iu azotem ziemniaka 
obniża się jego jakość . Zwiększony poziom nawożenia azotowego powoduje 
obniżenie zawartości suchej substancji i skrobi, zwit;kszenie zawartości związków 
azotowych w bulwach (głównie wzrost ilości frakcji niebiałkowej w azocie 
ogółem) oraz niebezpiecznych dla zdrowia azotanów [C!Eć' KO i in. 1994; BELA NG ER 

i in . 2002]. Wysokie dawki azotu mają wpływ także na zwic;kszcnic ilości cukrów 
redukuj,Jcych w bulwach oraz na wzrost podatności na ciemnienie mi,1ższu bulw 
surowych (ZGÓRSKA, FRYDECKA-MAZURCZYK 1985; NOW/\CKJ i in. 2000] oraz ugoto
wanych [ZGÓRSKA, FRYDECKA-MAZURCZYK 1985]. Przekroczenie dopuszczalnej , 
różnej w zależności od odmiany, dawki azotu stosowanej w nawożeniu bulw 
ziemniaka różnych odmian, ma negatywny wpływ na skład chemiczny surowca. 
Dlatego ważne jest wyznaczenie i określenie maksymalnej za lecanej dawki azotu, 
stosowanej w uprawie ziemniaka różnych odmian, aby uzyskać właściwy skład 
chemiczny surowca, a następnie wysokiej jakości produkt spożywczy. 

Celem pracy było określenie wpływu stosowania różnych dawek nawożen ia 
azotem w uprawie wczesnych odmian ziemniaka na skład chemiczny bulw i ja
kość sensoryczną otrzymanych czipsów. 

Materiał i metody 

Materiałem użytym do badań były ziemniaki 2 odmian: Cedron - wczesna i 
Kuba - średnio wczesna, pochodzące z poletek doświadczalnych RZD w Pawło
wicach, z sezonów wegetacyjnych 2002 i 2003 r. W doświadczeniu polowym zało
żonym w trzech powtórzeniach zastosowano dwie dawki nawożenia azotem: 100 i 
140 kg N·ha-1• Ziemniaki były sprzątane z pola w pełnej dojrzałości i przechowy
wane przez 2 tygodnie w temperaturze około 15°C. 

W próbach ziemniaków oznaczono zawartość suchej substancji - metod,\ 
suszenia do stałej masy w temperaturze 105°C, skrobi metodą Evcrsa-Grossfclda 
w modyfikacji Hadorna i Bifera [LESZCZYŃSKI 1975], białka ogółem metodą Kjcl
dahla przy użyciu aparatu Blichi Distillation Unit B-316 (INSTR UKCJI\ OBSLUGI 

BOCHI DISTILLATION UNIT B-316] oraz cukrów - metodą Nizowkina-.Jcmielianowej. 
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Z każdej próby ziemniaków wydzielono część bulw do sporządzenia chipsów. 
Plasterki ziemniaków o grubości około 1,2 mm smażono w oleju rzepakowym 
(podgrzanym do temperatury 185°C) do wilgotności poniżej 2%. W gotowym 
produkcie oznaczono wilgotność oraz przeprowadzono ocenę sensoryczną. Po 5 
minutach od usmażenia oznaczono teksturę czipsów przy użyciu aparatu 
pomiarowego typu lnstron 5544 z przystawką nacinającą QTS-25-SB „shear 
blade'·. Do pomiaru konsystencji pobierano każdorazowo 15 plasterków czipsów i 
wyznaczano maksymalmJ siłę (N) potrzebną do złamania plasterka. 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy użyciu pakietu Statisti
ca 6.0, stosuj,Jc jednoczynnikową analizę wariancji. W celu stwierdzenia statys
tycznie istotnych różnic, wyznaczono grupy homogeniczne oraz wartości NIR sto
sując test porównań wielokrotnych Duncana (na poziomie istotności a = 0,05). 

Wyniki i dyskusja 

Zastosowane w doświadczeniu odmiany ziemniaka Cedron i Kuba charak
teryzowały sic; zbliżomJ, stosunkowo wysoką zawartością podstawowych składni
ków chemicznych w bulwach. Zawartość suchej substancji w bulwach, w zależnoś
ci od odmiany i dawki nawożenia azotem, wahała się w granicach od 23,54% do 
25,06%, skrobi od 18,46% do 19,95% oraz białka od 2,23% do 2,44% (rys. 1 ). 
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Rys. 1. 

Fig. I. 

sucha substanqa; dry matter skrobia: starch białko ogółem: total protein 

Zawartość podstawowych składników chemicznych w bulwach dwóch odmian 
ziemniaka w zależności od dawki nawożenia azotem 

The content of basie chemical components in potato tubers of two eultivars, 
depcnding on the dose of nitrogen fertilization 

Ziemniaki odmiany Kuba niezależnie od stosowanej dawki nawożenia charaktery
zowały sic; średnio około 5% wyższą zawartością skrobi w porównaniu z odmiamJ 
Cedron. Zastosowanie wyższej dawki nawożenia azotowego (140 kg N·ha- 1) w 
uprawie badanych odmian ziemniaka nie miało istotnego wpływu na zmiany za
wartości suchej substancji, skrobi i białka w porównaniu z ziemniakami z niższej 
(100 kg N·ha- 1) dawki nawożenia. Zastosowane dawki nawożenia azotowego były 
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dopuszczalne, a różnica mie;dzy nimi wynosiła jedynie 40 kg N·ha-1, co mogło być 
powodem braku istotnego wpływu dawki nawożenia azotem na zawartość podsta
wowych składników chemicznych. CIEĆKO i in. [1994] oraz ZGÓRSKA, FRYDECKA

MAZURCZYK [1985] stwierdzili, że umiarkowane nawożenie azott:m nic wpływa 
znacząco na zawartość suchej substancji i skrobi w bulwach. Z prac LFSZCZY Ń 
SKIEGO i in. [1984] wynika, że na podwyższenie dawki nawożenia azotem różne od
miany ziemniaka reagują w różny sposób i nie zawsze zwic1zanc jest to z obniże
niem zawartości skrobi w bulwach . 
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Zawartość cukrów ogółem w bulwach dwóch odmian zirnrniaka w zależności 
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The content of total sugar in potato tubers of two varietics dcpcncling on the 
dose of nitrogen fertilization 

Jak wynika z rys. 2 i 3 zawartość cukrów ogółem oraz cukrów rcdukuic1cych 
w bulwach w zależności od odmiany i dawki nawożenia azotem kszt ,:łtowala sic; w 
zakresie od 0,29% do 0,44% ( cukry ogółem) i od 0,06% do O, 15% ( cukry redu
kujące). Zawartość cukrów była stosunkowo niska, zwłaszcza cukrów rcdukuj,i
cych i nie przekroczyła wartości granicznej 0,25%· wymaganej dla surowca prze
znaczonego do produkcji czipsów [TALBURT, SMITH 1987; LISIŃSKA. Lrs/.C/.YŃSK1 
1989; LISIŃSKA 2000; ZGÓRSKA, FRYDECKA-MAZURCZYK 2002[. Dwuletnie doświad
czenie wykazało, że wyższą zawartością cukrów ogółem i redukujących charakte
ryzują sie; ziemniaki odmiany Kuba w porównaniu z odmiam1 Cedron, niezależnie 
od zastosowanej dawki nawożenia. Zawierały one średnio o około 8% wic;ccj 
cukrów ogółem i około 17% cukrów redukujących. Zc;óRSKA, FRYDECKA-Mi\/.u R 

CZYK [1985] podają, że cecha odmianowa ziemniaka jest głównym czynnikiem ma
jącym wpływ na zawartość cukrów ogółem i redukujących w bulwach. 

Zastosowanie wyższej dawki nawożenia w ilości 140 kg N·ha-1 spowodowało 
zwic;kszenie zawartości cukrów ogółem o około 9% w ziemniakach odmiany Ce
dron i około 7% w odmianie Kuba oraz cukrów redukujących o około 25 o/r (od
miana Cedron) i 13% (odmiana Kuba). Według ZGÓRSKIEJ, FRYDl'.CKIEJ -MA/.UR-



WPł,YW ZWIĘKSZONEJ DAWKI NAWOŻENIA AZOTEM ZIEMN IAKA .. 289 

CZYK [ I 985] wzrost zawartości cukrów ogółem i redukujących w bulwach pod 
wpływem zastosowania zwit;kszonych dawek nawożenia azotem związany jest z 
opóźnieniem dojrzewania ziemniaka. 
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Zawartość cukrów redukujących w bulwach dwóch odmian ziemniaka w za l eż
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The content of rcducing sugars in potato tubers of two cultivars depcnding on 
the dose of nitrogcn fertilization 

Zastosowanie wyższej dawki nawożenia azotem w uprawie ziemniaków od
mian Cedron i Kuha miało wpływ nic tylko na właściwości surowca, ale również 
na jakość sensoryczną sporz,idzonych z niego czipsów (tab. 1 ). 

Tabela l; Table 1 

Ocena organoleptyczna czipsów sporządzonych z bulw dwóch odmian ziemniaka 
nawożonego różnymi dawkami azotu 

Orga nolcpti<.: cstimation of chips made from tubers of two potato cultivars fcrtilizcd 
with diffcrent nitrogcn doses 

Dawka na-
Wyróżniki jakości 

Odmiarn1 
wożenia 

Mark of quality Ocena 
ziemniaka Wartość Doses of barwa I zapach I smakowitość I konsystencja średnia 
Polało Valuc fcrtilization colour aroma tasie tcxture Mcan 

cultivar (kg N·ha-1) 
eva luation 

punkty; points (1-5) 

100 4,2" I 4,4, I 4,0" I 3,8" 4,1" 

140 3,6 · I 4,6' 
Cedron I 3,5" l 3,7" 3,8' 

3,9 

NIR; LSD 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 

100 4,2" I 4,9" I 4,6" I 5,0" 4,6" 

140 3,9" l 4.5'• l 4,2" I 4,4" 4,2" 
Kuba 

4,4 

NIR; LSD 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 
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Spośród podstawowych wyróżników jakości czipsów, tj. barwy, zapachu, 
smakowitości i konsystencji - właśnie barwa odgrywa najwit;kszą rolę w kształto
waniu oceny organoleptycznej gotowego produktu. W przeprowadzonym doś
wiadczeniu podwyższenie dawki nawożenia azotem ze 100 kg N·ha-1 do 140 
kg N·ha-1 spowodowało wzrost zawartości cukrów w ziemniakach odmiany Ced
ron i Kuba i pogorszenie barwy czipsów sporządzonych z tego surowca. 

Czipsy otrzymane z ziemniaków odmiany Kuba charakteryzowały się lepszy
mi właściwościami sensorycznymi (barwa, zapach, smakowitość i konsystencja) niż 
z odmiany Cedron. W 5-cio punktowej skali ocen uzyskały 4,4 pkt., a czipsy z 
ziemniaków odmiany Cedron 3,9 pkt. Czipsy uzyskane z ziemniaków nawożonych 
w uprawie wyższą dawką azotu były gorszej jakości sensorycznej (ocena średnia 
3,8 i 4,2 pkt.) niż z ziemniaków nawożonych niższą dawk,J (4,1 i 4,6 pkt.). 

Rys. 4. 

Fig. 4. 
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Na rysunku 4 przedstawiono wyniki pomiaru tekstury (N) czipsów spomi
dzonych z bulw dwóch odmian ziemniaka nawożonego dwiema dawkami azotu. 
Najbardziej twardą konsystencją charakteryzowały się czipsy spom1dzone z bulw 
ziemniaka odmiany Cedron, w uprawie którego zastosowano dawkę 140 
kg N·ha-1 ( 49,7 N). Mało delikatną konsystencją (tab. 1) charakteryzowały się też 
czipsy z surowca odmiany Cedron z niższej dawki nawożenia (3,8 pkt.). Czipsy 
sporządzone z bulw ziemniaka odmiany Kuba, niezależnie od dawki nawożenia 
azotem, charakteryzowały się zbliżonymi wartościami (N) pomiaru tekstury, które 
były niższe niż zawartości (N) pomiaru tekstury czipsów z odmian Cedron. 
Konsystencja czipsów z ziemniaków odmiany Kuba była delikatna, chrupka i 
uzyskała 5,0 i 4,4 pkt. w ocenie organoleptycznej (tab. 1 ). 
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Wnioski 

1. Zastosowanie wyższej dawki nawożenia (140 kg N·ha- 1) w uprawie ziemnia
ków odmian Kuba i Cedron nic miało istotnego wpływu na zmiany zawar
tości podstawowych składników w bulwach w porównaniu z ziemniakami 
nawożonymi dawk,1 100 kg N·ha-1• 

2. Ziemniaki odmian Kuba i Cedron, pochodzące z poletek nawożonych 
dawk<j 140 kg N·ha- 1, zawierały nieco wit;cej cukrów ogółem i rcdukuj,icych 
niż ziemniaki nawożone 100 kg N·ha- 1• Na zwit;kszone dawki nawożenia 
azotowego bardziej reagowała odmiana Cedron. Zawartość cukrów reduku
jących w ziemniakach badanych prób nie przekroczyła wartości 0,25%, wy
maganej w surowcu do produkcji czipsów. 

3. Czipsy sporządzone z ziemniaków odmiany Kuba charakteryzowały sit; lep
szymi właściwościami sensorycznymi niż z odmiany Cedron. 

4. Tekstura czipsów sporządzonych z ziemniaka odmiany Cedron była bardziej 
twarda (mało delikatna) niż z odmiany Kuba, szczególnie, jeśli w uprawie 
zastosowano wyższ,1 dawkt; nawożenia azotem. 
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Słowa kluczowe: nawożenie, ziemniak, azot, jakość czipsów 

Streszczenie 

W nawożeniu ziemniaków największy wpływ na kształtowanie plonu, a 
przede wszystkim jakość bulw może mieć azot. Dlatego istotne jest wyznaczenie i 
określenie maksymalnej zalecanej jego dawki , stosowanej w uprawie ziemnia ka 
różnych odmian, aby uzyskać właściwy skład chemiczny surowca, a nastc.; pnic 
wysokiej jakości produkt spożywczy. 

Celem pracy było określenie wpływu stosowania różnych dawek nawoże nia 
azotem w uprawie wczesnych odmian ziemniaka na skład chemiczny bulw i 
jakość sensoryczną otrzymanych czipsów. Stwierdzono, że zastosowanie wyższej 
dawki nawożenia (140 kgN·ha 1) w uprawie ziemniaków odmian Kuba i Cedron 
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nic miało istotnego wpływu na zmiany zawartości podstawowych składników w 
bulwach . Miało natomiast ono wpływ na zwiększenie zawartości cukrów ogółem i 
redukuj,icych w surowcu w porównaniu z ziemniakami nawożonymi dawk,J IOO 
kg N·ha-1• Zawartość cukrów redukujących w ziemniakach badanych prób nic 
przekraczała wartości 0,25%,. Czipsy sporządzone z ziemniaków odmiany Kuba 
charakteryzowały sic; lepszymi właściwościami sensorycznymi niż czipsy z odmiany 
Cedron, które były bardziej twarde, zwłaszcza przy zastosowaniu w uprawie wyż
szej dawki nawożenia azotem. 

THE EFFECT OF NITROGEN FERTILIZATION 
ON CHEMICAL COMPOSITION OF POTATO TUBERS AND QUALITY 

OF PREPARED CHIPS 
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Summary 

The most considcrablc dfcct of potato fertilization on the yicld and abovc 
all, on the quality of potato tubers, cxerts nitrogen. Thcrcfore, the dctermination 
of an advisablc maximum dose applied during cultivation of different potato va
rietics is highly important, as it can ensure the proper chcmical composition of 
raw materia! and in a conscquencc, a high quality of edible product. The aim of 
the work was the determination of the cffcct of different nitrogen fertilization 
doscs applied in carly potato varicties on the chemical composition of potato 
tubcrs and scnsoric quality of rcsulting chips. lt was stated that a higher fertiliza
tion dosc (140 kg N·ha 1) in the cultivation of Kuba and Cedron did not have any 
significant effect on the content of basie tuber componcnts. Yet it affcctcd the 
incrcased content of total sugar and reducing sugars in raw materiał as compared 
to th1.: potato1.:s krtiliz1.:d with th1.: dosc of 100 kg N·ha- 1• The contcnt of reducing 
sugars in the analyzcd potato tub1:rs did not cxceed 0.25% valuc. The chips pro
duccd from the Kuba potato cultivar showcd bettcr sensory quality than thosc 
made from th1.: Cedron variety. The latter werc tough1.:r espccially when a higher 
nitrogcn fertilization dosc was uscd. 
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