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Celem przeprowadzonych badań było porównanie zawartości witaminy C 

w warzywach i owocach pochodzących z upraw konwencjonalnych i ekologicz-
nych. Dokonano analizy zawartości witaminy C w 17 produktach zakupionych 
w supermarkecie, 17 produktach pochodzących z targowiska oraz 17 produktach 
ekologicznych. Zawartość witaminy C w wybranych owocach i warzywach ozna-
czona została metodą Tillmansa, zgodnie z polską normą numer PN-A-04019. 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż 9 z 17 (53%) produktów 
ekologicznych charakteryzowało się wyższą zawartością witaminy C w odniesie-
niu do analogicznych produktów uprawianych metodą konwencjonalną. Istotnej 
statystycznie różnicy nie stwierdzono w przypadku: jabłka, cytryny, szczypiorku, 
brukselki, pomidora, pietruszki, koperku i zielonej papryki.

Słowa kluczowe: witamina C, warzywa, owoce, uprawa konwencjonalna i ekolo-
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Zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie (z rekomen-
dacją WHO) dzienne spożycie warzyw i owoców (w proporcji ¾ warzyw i ¼ owo-
ców) powinno wynosić co najmniej 400 g (1). Odpowiednia podaż owoców i warzyw 
wpływa na zmniejszenie ryzyka zachorowania na różne choroby, między innymi: 
choroby układu krążenia, cukrzycę, choroby neurodegeneracyjne, nowotwory. Wa-
rzywa i owoce stanowią w diecie źródło witamin, składników mineralnych i błonni-
ka. Charakteryzują się niską wartością kaloryczną (2,3). W piśmiennictwie brakuje 
danych, bądź uzyskane wyniki są niejednoznaczne, na temat różnic w zawartości 
składników odżywczych w żywności ekologicznej, w odniesieniu do żywności kon-
wencjonalnej (4–6).

Celem przeprowadzonych badań było porównanie zawartości witaminy C w wa-
rzywach i owocach pochodzących z upraw konwencjonalnych i ekologicznych.

MATERIAŁ I METODYKA

Materiał do badań stanowiły warzywa i owoce pochodzące z upraw konwencjo-
nalnych, dostępne na warszawskim rynku, zakupione w supermarketach (n=17), 
a także na targowisku (n=17). Drugą grupę produktów stanowiły certyfi kowane 
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produkty ekologiczne nabyte w Warszawie (n=17). Wszystkie produkty zostały za-
kupione oraz przebadane w styczniu oraz lutym 2016 roku.

Zawartość witaminy C w wybranych owocach i warzywach oznaczona została me-
todą Tillmansa zgodnie z polską normą numer PN-A-04019 (7). Zastosowana metoda 
polega na ekstrakcji witaminy C z zastosowaniem kwasu szczawiowego, a następnie 
utlenieniu w środowisku kwaśnym kwasu L-askorbowego do dehydroaskorbowego, 
za pomocą niebieskiego barwnika 2,6-dichlorofenoloindofenolu, który ulega reduk-
cji do bezbarwnego leukozwiązku – 3,5-dichloro-4,4-dihydroksydifenyloaminy (8). 
Analizę przeprowadzono stosując trzy powtórzenia z każdej próbki produktu.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Porównanie zawartości witaminy C w produktach konwencjonalnych, pocho-
dzących z supermarketu i targowiska oraz produktach ekologicznych przedsta-
wiono na rycinie 1. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, iż zawartość 
witaminy C w 9 z 17 produktów pochodzących z uprawy ekologicznej była istot-
nie wyższa w odniesieniu do analogicznych produktów pochodzących z uprawy 
konwencjonalnej. Istotnej statystycznie różnicy nie stwierdzono w przypadku: 
jabłka, cytryny, szczypiorku, brukselki, pomidora, pietruszki, koperku i zielonej 

a – wyniki istotne statystycznie (p<0,05) porównania zawartości witaminy C w produktach uprawianych 
metodą ekologiczną w odniesieniu do produktów uprawianych metodą konwencjonalną
b – wyniki istotne statystycznie (p<0,005) porównania zawartości witaminy C w produktach uprawianych 
metodą ekologiczną w odniesieniu do produktów uprawianych metodą konwencjonalną
c – wyniki istotne statystycznie (p<0,001) porównania zawartości witaminy C w produktach uprawianych 
metodą ekologiczną w odniesieniu do produktów uprawianych metodą konwencjonalną

Ryc. 1. Porównanie zawartości witaminy C w produktach ekologicznych i konwencjonalnych
Fig. 1. Mean concentration of ascorbic acid in fruits and vegetables produced by organic and conven-
tional farming
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papryki. Dokonano również porównania zawartości witaminy C w produktach 
konwencjonalnych pochodzących z supermarketu, w odniesieniu do produktów 
zakupionych na targowisku (rycina 2). Wyższą zawartość kwasu askorbowego 
wykazano w gruszce, cebuli, brukselce, pomidorze i żółtej papryce pochodzących 
z supermarketu, w porównaniu do produktów zakupionych na targowisku. Pro-
dukty takie jak: jabłko, cytryna, mandarynka, cykoria, brokuł, ziemniak, natka 
pietruszki, ogórek, koperek, zielona papryka pochodzące z targowiska charak-
teryzowały się wyższą zawartością witaminy C w odniesieniu do analogicznych 
produktów zakupionych w supermarkecie.

a – wyniki istotne statystycznie (p<0,001) porównania zawartości witaminy C w produktach zakupionych 
w supermarkecie, w odniesieniu do produktów zakupionych na targowisku
b – wyniki istotne statystycznie (p<0,002) porównania zawartości witaminy C w produktach zakupionych 
w supermarkecie, w odniesieniu do produktów zakupionych na targowisku

Ryc. 2. Porównanie zawartości witaminy C w produktach pochodzących z supermarketu i targowiska.
Fig. 2. Mean concentration of ascorbic acid in fruits and vegetables from market and bazaar.

W piśmiennictwie mało jest danych dotyczących porównania zawartości witami-
ny C w produktach pochodzących z upraw ekologicznych i konwencjonalnych. Ka-
pusta-Duch i Leszczyńska (9) stwierdziły wyższą zawartość witaminy C w kapuście 
czerwonej i białej oraz brokułach pochodzących z upraw ekologicznych w odnie-
sieniu do produktów pochodzących z obszarów przemysłowych bądź zakupionych 
w markecie. Hallmann i Rembiałkowska (10) wykazały, że wybrane odmiany cebuli 
(Wolska, Sochaczewska, Wenta, Red Baron, Sterling) uprawiane metodami ekolo-
gicznymi zawierały więcej witaminy C w porównaniu do odmian uprawianych me-
todami konwencjonalnymi. Cardoso i współ. (11) stwierdzili wyższe stężenie kwasu 
askorbowego w owocach aceroli pochodzącej z uprawy ekologicznej w odniesieniu 
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do produktu z uprawy konwencjonalnej (odpowiednio 4023,39±198,62 mg/100g vs. 
2294,53±125,62 mg/100g), jednak przeciwne wyniki uzyskali w przypadku tru-
skawek. Zarówno w przypadku owoców aceroli, jak i truskawek wykazali wyższą 
zawartość kwasu dehydroaskorbowego w produktach pochodzących z uprawy eko-
logicznej w odniesieniu do produktów z uprawy konwencjonalnej, jednakże takiej 
zależności nie stwierdzili jednak w przypadku persymony.

WNIOSKI

Z przeprowadzonych badań wynika iż:
• produktami szczególnie bogatymi w witaminę C są: papryka, brukselka, natka 

pietruszki, brokuł, mandarynka, cytryna oraz kiwi.
• 9 z 17 produktów uprawianych metodą ekologiczną charakteryzowało się wyższą 

zawartością witaminy C w odniesieniu do analogicznych produktów uprawianych 
metodą konwencjonalną. Istotnej statystycznie różnicy nie stwierdzono w przy-
padku: jabłka, cytryny, szczypiorku, brukselki, pomidora, pietruszki, koperku 
i zielonej papryki.

B.  B o b r o w s k a - K o r c z a k,  A. W ó j c i k,  A.  T o k a r z

THE CONTENT OF VITAMIN C IN VEGETABLES AND FRUITS FROM ECOLOGICAL 
AND CONVENTIONAL PRODUCTION

S u m m a r y

The aim of this study was to compare vitamin C content in vegetables and fruits grown under co-
nventional and ecological conditions. The content of vitamin C was determined using Tillmans method, 
according to the PN-A-04019:1998 standard. The results show that 9 from 17 (53%) fruits or vegetables 
grown on ecological farm were characterized by signifi cantly higher vitamin C content as compered 
with products produced by conventional farming.
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