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KVALITA EKOLOGICKY A KONVEN�N� P�STOVANÝCH BRAMBOR 
Quality of potatoes from organic and conventional farming 

V�ra Schulzová, Jana Hajšlová 
Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT, Praha 

Summary: The aim of this study was to investigate the influence of growing conditions on the quality of potatoes 
(Solanum tuberosum) from organic farming systems as compared to those from conventional farming. In two separate 
localities in Czech Republic comparison between five potato varieties was made. To determine possible inter-annual 
variations experiments were performed on five consecutive crops (2002 – 2006). The parameters examined included 
potato glycoalkaloids, free amino acids as well as chlorogenic acid and vitamin C. The results indicated higher 
chlorogenic acid content to be the parameter most consistently differentiating organically from conventionally produced 
potatoes. Elevated (but not significant) concentrations of glycoalkaloids were observed in some potato varieties grown 
in organic farming systems. Similarly, slightly higher levels of total free amino acids were found in conventionally 
grown potatoes. In our study between the years´ changes together with variety and geographical variations were shown 
to be the most important factors determining the quality of potatoes than the farming system.  
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Souhrn: Cílem této studie bylo sledování vlivu zp�sobu p�stování na kvalitu brambor (Solanum tuberosum) 
z ekologického p�stebního systému v porovnání s bramborami p�stovanými konven�ním zp�sobem. Sledováno bylo p�t 
odr�d brambor, p�stovaných ve dvou r�zných lokalitách v �eské republice. Experimenty byly provád�ny rozmezí p�ti 
let (2002 – 2006), tak aby bylo možné posoudit p�ípadný vliv roku p�stování. Sledován byl obsah glykoalkaloid�, 
celkový obsah volných aminokyselin, obsah kyseliny chlorogenové a vitaminu C. Z výsledk� experiment� vyplývá, že 
nejvýznamn�jším ze sledovaných parametr�, odlišujícím ekologicky a konven�n� p�stované brambory, je obsah 
kyseliny chlorogenové, který je vyšší v ekologicky p�stovaných bramborách (rozdíl je statisticky významný). 
V n�kterých odr�dách brambor z ekologického p�stování byl nalezen mírn� vyšší (výsledky nejsou statisticky 
významné) obsah sledovaných glykoalkaloid�. Mírn� vyšší hladiny volných aminokyselin byly nalezeny v konven�n� 
p�stovaných bramborách. V rámci p�edkládané studie bylo zjišt�no, že kvalita plodin je v první �ad� ovlivn�na odr�dou, 
výrazn� se projevuje také vliv klimatických a geografických podmínek, vliv zp�sobu p�stování je mén� významný. 
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Úvod  

Vzr�stající poptávka po bio potravinách se 
promítá i do pot�eby realizace seriozního výzkumu, 
zam��eného na posouzení nutri�ní, senzorické 
i hygienicko-toxikologické jakosti produkt� 
ekologického zem�d�lství. Aby se však mohl konzument 
svobodn� a informovan� rozhodnout, zda si vybere 
potraviny p�ipravené konven�ním zp�sobem nebo 
vycházející z ekologického zem�d�lství, je nutné ur�it 
jakost t�chto výrobk� a to na základ� fundovaných 
v�deckých poznatk�. Studie, které porovnávají kvalitu 
produkt� z ekologického a konven�ního zem�d�lství 
existují jen v relativn� omezeném rozsahu a v mnoha 
p�ípadech se jejich záv�ry n�kdy i podstatn� liší. I to je 
jedním z d�vod�, pro� není jednoduché jakost 
bioprodukt� a produkt� z konven�ního zem�d�lství zcela 
posoudit. Obecn� lze v ekologicky p�stovaných 
plodinách o�ekávat nižší obsahy látek pocházejících z 
chemizace zem�d�lství jako jsou rezidua pesticid�, t�žké 
kovy a dusi�nany. P�edností biopotravin m�že být mimo 

jiné také zvýšený obsah n�kterých živin v jednotce 
hmotnosti (sušina bývá vyšší). Je nutné však konstatovat, 
že riziko z ekologicky p�stovaných potravin není nulové, 
za ur�itých okolností mohou totiž vykazovat zvýšené 
obsahy p�írodních toxických látek (nap�. 
glykoalkaloid�). 

Jednou z nejvýznamn�jších plodin ur�ených 
k výživ� populace jsou (vedle pšenice, kuku�ice a rýže) 
stolní brambory (Solanum tuberosum). V �eské 
republice zaujímá p�stování této plodiny 
nezanedbatelnou �ást rostlinné produkce ekologického 
i konven�ního zem�d�lství. Na Ústavu chemie a analýzy 
potravin, VŠCHT Praha, byla v letech 1996-1999 
realizována studie, v rámci které byly zjišt�ny n�které 
rozdíly mezi bramborami z ekologické a konven�ní 
produkce. Na základ� této studie byly realizovány další 
experimenty, jejichž cílem bylo potvrdit obecnou 
platnost zjišt�ných výsledk�. 

Materiál a metody  

Posuzován byl soubor dat, získaných v pr�b�hu 
p�tiletého sledování (2002-2006) ve 2 lokalitách (L1 - 
Pacov a L2 - Volyn�, nadmo�ská výška cca 500 m). 
Jednotlivé skupiny vzork� byly p�stovány ekologickým 
(dle zásad IFOAM) a konven�ním zp�sobem ve 
spolupráci s Jiho�eskou univerzitou v �eských 

Bud�jovicích. Celkem bylo analyzováno p�t odr�d 
brambor (Bionta, Karin, Marabel, Rosara, Satina). 
Brambory byly sklízeny ru�n�, poškozené nebo zelené 
hlízy byly odstran�ny. Klimatické podmínky b�hem 
p�stování byly monitorovány. 
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Výsledky 

Brambory obsahují p�irozené toxické slou�eniny, 
tzv. solanin. Jde o komplex steroidních glykoalkaloid� 
tvo�ených zhruba z 9 5% α-solaninem a α-chaconinem. 
Byl zjišt�n mírn� vyšší obsah glykoalkaloid� 
v ekologicky p�stovaných hlízách v porovnání 
s konven�ními. Rozdíly však nejsou statisticky pr�kazné 
(t-test, �=0,05). Množství steroidních glykoalkaloid� 

v bramborových hlízách je závislé p�edevším na odr�d� 
(genetická dispozice rostliny), typicky vysoký obsah 
vykazovaly odr�dy Karin a Bionta, nízký Satina a 
Marabel. Hladiny gylkoalkaloid� se pohybovaly 
v rozmezí 23 - 205 mg/kg. Hygienický limit 200 mg/kg 
byl mírn� p�ekro�en pouze v jednom p�ípad� (Graf 1). 

Graf 1: Obsah glykoalkaloid� v sledovaných odr�dách brambor, p�stovaných ekologickým (eko) a konven�ním 
(konv) zp�sobem v lokalitách L1 a L2 

Glycoalkaloids content in tested potato varieties produced in organic (eko) and conventional (konv) farming systems at 
localities L1 and L2 

 

Graf 2: Obsah kyseliny chlorogenové v sledovaných odr�dách brambor, p�stovaných ekologickým (eko) a 
konven�ním (konv) zp�sobem v lokalitách L1 a L2 

Chlorogenic acid content in tested potato varieties produced in organic (eko) and conventional (konv) farming systems 
at localities L1 and L2 
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Vyšší nebo srovnatelné hladiny volných 
aminokyselin (asparagová ASP, glutamová GLU, 
asparagin ASN, glutamin GLN) byly zjišt�ny 
v konven�n� p�stovaných hlízách (4,6 g/kg; ekologické 
4,5 g/kg), rozdíly však nebyly statisticky významné. 
V rámci této studie byla pozornost zam��ena na 
stanovení asparaginu, aminokyseliny, která je 
prekurzorem toxického akrylamidu, který vzniká p�i 
n�kterých tepelných p�ípravách brambor jako je smažení 
�i pe�ení. Pro minimalizaci vzniku akrylamidu 
ve zmi�ovaných výrobcích je nutné omezení hladin 
cukr� volbou vhodné odr�dy a p�edevším udržování 
vyšší skladovací teploty. Zastoupení jednotlivých 
aminokyselin a jejich celkový obsah závisel na odr�d� 
(nízké hladiny byly nalezeny v odr�dách Bionta a Satina, 
relativn� vysoké v odr�dách Karin a Rosara). Hlavní 
volnou aminokyselinou brambor je asparagin (p�ibližn� 
52 %). 

Pokud jde o vitamin C, mírn� vyšší obsah byl 
stanoven v konven�ním (149 mg/kg) p�stování 
(ekologické 144 mg/kg), významný byl však p�edevším 
vliv pov�trnostních podmínek. Obsah vitaminu C závisel 
významn� na odr�d�, na délce skladování brambor a na 
roku p�stování. 

Obdobn� jako v p�edchozí studii, vyšší hladiny 
kyseliny chlorogenové byly nalezeny v ekologicky 
p�stovaných hlízách (185 mg/kg) ve srovnání 
s konven�ními (166 mg/kg) (viz. Graf 2). Je z�ejmé, že 
obsah byl v n�kterých letech významn� ovlivn�n 
zp�sobem p�stování, rozdíly byly statisticky pr�kazné 
(t-test, �=0,05). Hladiny chlorogenové kyseliny se lišily 
také v závislosti na odr�d� (typicky vysoký obsah 
vykazovala odr�da Karin, nízký Bionta, Marabel a 
Satina). Obsah kyseliny chlorogenové závisel p�evážn� 
na odr�d� a na zp�sobu p�stování. 

Záv�r 

Souhrnn� je možné konstatovat, že byl zjišt�n 
mírn� vyšší obsah glykoalkaloid� v n�kterých odr�dách 
brambor, p�stovaných ekologickým zp�sobem (rozdíl 
však nebyl statisticky významný) a statisticky významn� 
vyšší obsah chlorogenové kyseliny v ekologicky 
p�stovaných bramborách. Rozdíl v obsahu volných 
aminokyselin a vitaminu C v ekologicky a konven�n� 
p�stovaných bramborách nebyl významný. Složení 
brambor bylo v první �ad� ovlivn�no odr�dou, výrazn� 
se projevoval také vliv pov�trnostních podmínek 
(variabilita mezi jednotlivými roky, teplota, srážky). 
Získané výsledky jsou pln� kompatibilní s výsledky 
získanými v p�edchozí studii (1996 -1999). 

Úskalí v porovnávání kvality produkt� 
z ekologického a konven�ního hospoda�ení p�edstavují 
ostatní vlivy a faktory, které jakost produkt� ovliv�ují a 
to �asto i výrazn�ji než zp�sob produkce. Kvalita plodin 
je v první �ad� ovlivn�na odr�dou, výrazn� se projevuje 
také vliv pov�trnostních podmínek a další vlivy, mimo 
jiné mechanické poškození a poran�ní, napadení 
hmyzem, stres a nedostatek živin. Vzhledem k t�mto 
okolnostem jsou dlouhodobé experimenty nezbytné 
k získání spolehlivých informací o vlivu zp�sobu 
p�stování na kvalitu plodin. 
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