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Celem pracy było oznaczenie zawartości wybranych związków mineralnych: 
K, Ca, Na, Mg w miąższu i skórce jabłek odmian uprawianych amatorsko, ta-
kich jak: Boiken, Golden Delicious Reinders, Liberty, Rajka, Red Boskop i Ru-
binowa. W miąższu i skórce badanych jabłek najwyższą ilość potasu oznaczono
w owocach odmiany Rajka, a najniższą – w odmianie Goloden Delicious Re-
inders. Najwyższą zawartość wapnia oznaczono w jabłkach odmian: Boiken, 
Liberty i Rubinola, a najmniej tego pierwiastka stwierdzono w jabłkach odmia-
ny Red Boskop. Zawartość sodu na najwyższym poziomie notowano w skórce
i miąższu jabłek Boiken, a na najniższym – w częściach jadalnych jabłek od-
mian: Liberty, Rajka i Red Boskop. W skórce badanych jabłek najwyższe ilości 
magnezu oznaczono w owocach odmian: Boiken, Rajka i Rubinola, i w miąższu 
– odmiany Rubinola. Najniższe zawartości tego pierwiastka oznaczono w częś-
ciach jadalnych jabłek odmiany Golden Delicious Reinders.
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Udział owoców w codziennej diecie Polaków zwiększa się z roku na rok, co 
związane jest coraz większą wiedzą konsumentów o ich walorach odżywczych, die-
tetycznych i leczniczych. Szczególną popularnością cieszą się owoce krajowe, do 
których należą jabłka. Charakteryzują się niezwykle cennym składem chemicznym, 
a odpowiednia zawartość związków mineralnych zapewnia, ponad to, utrzymanie 
optymalnej ich jakości przez cały okres dostępności na rynku, wiec około 6–8 mie-
sięcy (1, 2, 3, 4). Powszechnie dostępne są odmiany jabłek przystosowane do pro-
dukcji wielkotowarowej, a więc odpornych na choroby i dające duże plony. Jednak 
zainteresowanie konsumentów coraz częściej skierowane jest na jabłka odmian tra-
dycyjnych, obecnie uprawianych już tylko w sadach przydomowych. 

Dlatego za cel pracy postawiono sobie określenie zawartości makroelementów: 
K, Ca, Na i Mg w skórce i miąższu wybranych odmian jabłek wyprodukowanych 
w 2006 r.

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono na jabłkach odmian: Boiken, Golden Delicious Re-
inders, Liberty, Rajka, Red Boskop i Rubinola pochodzących ze zbiorów 2006 r. 
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Jabłka zostały wyprodukowane w sadzie znajdującym się na terenie Rolniczego 
Zakładu Doświadczalnego Lublin-Felin. Wszystkie odmiany jabłoni były objęte 
pielęgnacją agrotechniczną na tym samym poziomie. Jabłka zbierano w ich fazie 
dojrzałości zbiorczej odpowiedniej dla każdej odmiany. Próby pobierano losowo z 3 
drzew w czterech powtórzeniach. Do czasu wykonania analiz chemicznych owoce 
przechowywano w chłodni.

Do badań laboratoryjnych przygotowano dwa rodzaje prób z każdej odmiany: 
miąższ i skórkę. Skórkę zdejmowano z jabłek specjalnym nożem zapewniającym 
identyczną grubość obieranej partii. Natomiast z miąższu usuwano gniazda nasienne 
i łączono we wspólna próbę. Posegregowane próby rozdrabniano i podsuszano, obli-
czając współczynnik podsuszania. Następnie uśrednioną próbę, w około 1 g naważ-
kach, umieszczano w tyglach, w których mineralizowano ją na sucho w piecu mu-
fl owym w temperaturze około 580°C. Uzyskany po spaleniu popiół rozpuszczono 
w 6n kwasie solnym. Następnie poprzez przesączenie zawiesiny usunięto ewentu-
alne zanieczyszczenia. Na bazie tak przygotowanego roztworu podstawowego wy-
konano 5-, 10- i 100-krotne rozcieńczenia, które poddano oznaczeniom wybranych 
pierwiastków.

Zawartość K, Ca, Na i Mg oznaczono za pomocą aparatu ASA wykorzystując 
metodę spektrofotometrii absorbcyjnej.

WYNIKI I OMÓWIENIE

Badane części jabłek charakteryzowały się zróżnicowanym składem mineralnym. 
Największą koncentrację badanych makroelementów obserwowano w skórce anali-
zowanych owoców, gdzie oznaczono ich na około 2–3-krotnie wyższym poziomie 
niż w miąższu (tab. I). Jabłka należą do owoców, które niezależnie od odmiany, wa-
runków agrotechnicznych czy terminów zbioru, kumulują w swoich zewnętrznych 
tkankach znacznie większe ilości nie tylko związków mineralnych, ale również 
składników pokarmowych czy substancji biologicznie czynnych (5, 6, 7).

Wśród badanych skórek jabłek istotnie największe ilości potasu notowano w przy-
padku odmian Rajka i Boiken (odpowiednio 1,971 i 1,524 mg g–1 m.n.). Natomiast 
istotnie najniższą zawartością tego pierwiastka charakteryzowała się skórka jabłek 
odmiany Golden Delicious Reinders.

Podobną tendencję obserwowano również w gromadzeniu się tego pierwiastka 
w miąższu (tab. I). Istotnie najwyższe jego ilości oznaczono w miąższu jabłek od-
mian Rajka i Rubinola (średnio 1,025 mg g–1 m.n.) oraz Liberty, Boiken i Red Bo-
skop (średnio 0,964 mg g–1 m.n.), a istotnie najniższe – w miąższu jabłek Golden 
Delicious Reinders (o około 39% niższe od najwyższych z oznaczonych wartości).

Wysoka zawartość potasu w jabłkach wpływa na ich właściwości lecznicze i die-
tetyczne. Pierwiastek ten wraz z sodem i wapniem ma charakter zasadotwórczy, 
dzięki czemu przeciwdziała zakwaszeniu organizmu, co może się objawiać m.in. 
apatią, depresją, bólami głowy, czy długo utrzymującym się zmęczeniem (2, 8, 9, 
10).

Duże istotne różnice obserwowano również w zawartości wapnia. Wśród ba-
danych odmian jabłek istotnie największe jego ilości oznaczono w skórce jabłek 



Nr 3 805Na, K i Mg w jadalnych częściach jabłek

Liberty i Rubinola (średnio 0,043 mg g–1 m.n.) (tab. I). Niemal 2–3-krotnie mniej 
tego makroelementu oznaczono natomiast w skórce jabłek odmian Rajka i Red 
Boskop. 

Interesującym wydaje się fakt, że owoce odmiany Rajka w takim samym stopniu, 
jak w skórce, również w miąższu gromadziły ten pierwiastek – na poziomie 0,015 
mg g–1 m.n. (tab. I). W pozostałym materiale badawczym najzasobniejszym w wapń 
okazał się miąższ jabłek odmiany Boiken (0,017 mg g–1 m.n.), a najuboższym miąższ 
– odmiana Red Boskop (0,008 mg g–1 m.n.).

Ta b e l a  I. Zawartość wybranych makroelementów w częściach jadalnych jabłek wybranych odmian (mg g–1 m.n.)

Ta b l e  I. Content of chosen makroelements in the apple’s eatable parts of chosen cultivars (mg g–1 f.m.)

Odmiana
Miąższ Skórka

K Ca Na Mg K Ca Na Mg

Boiken 0,970b

±0,008
0,017a

±0,012
1,106a

±0,023
0,040b

±0,0009
1,524b

±0,016
0,026b

±0,025
1,261a

±0,006
0,160a

±0,002

Golden Delicious
Reinders

0,626c

±0,009
0,010c

±0,023
1,024b

±0,014
0,029c

±0,011
0,673e

±0,006
0,029b

±0,008
1,157b

±0,021
0,068c

±0,013

Liberty 0,981b

±0,008
0,012bc

±0,012
0,758c

±0,023
0,043b

0,008±
1,103d

±0,009
0,045a

±0,005
0,889c

±0,004
0,132b

±0,006

Rajka 1,027a

±0,008
0,015ab

±0,007
0,625d

±0,009
0,038bc

±0,0012
1,971a

±0,007
0,015d

±0,0013
0,803c

±0,008
0,156a

±0,005

Red Boskop 0,942b

±0,009
0,008c

±0,005
0,673cd

±0,012
0,046b

±0,014
1,298c

±0,009
0,019c

±0,007
0,890c

±0,006
0,134b

±0,007

Rubinola 1,024a

±0,003
0,012bc

±0,015
1,026b

±0,021
0,051a

±0,013
1,369c

±0,004
0,041a

±0,006
1,115b

±0,012
0,153a

±0,024

Średnia 0,885 0,012 1,056 0,039 1,800 0,028 1,153 0,136

a,b,c... – różnice statystycznie istotne między różnymi odmianami jabłek przy p ≤ 0,05

Wapń należy do pierwiastków transportowanych do tkanek jabłka przez cały 
okres wegetacji rośliny (9, 11). Wszystkie badane odmiany jabłek zbierane były 
w podobnym terminie – na przełomie września i października, więc długość okresu 
pobierania tego pierwiastka dla wszystkich odmian była również do siebie zbliżona. 
Stąd różnice w zdolności gromadzenia go w swoich tkankach wynikają prawdopo-
dobnie z cech odmianowych analizowanych jabłek.

Zdecydowanie największą zawartością sodu charakteryzowały się jabłka odmia-
ny Boiken, które zgromadziły w swoich tkankach zarówno w skórce, jak i miąższu 
istotnie największe ilości sodu (tab. I). Natomiast odmianami kumulującymi najniż-
sze ilości tego makroelementu okazały się – Liberty, Rajka i Red Boskop (średnio 
skórka – 0,0863 mg g–1 m.n.; miąższ – 0,0685 mg g–1 m.n.).

Sód odgrywa niezwykle ważną rolę w metabolizmie człowieka związaną m.in. 
z utrzymaniem stałego poziomu elektrolitów w komórkach, wyrównywania ciśnie-
nia tętniczego krwi czy przekazywaniu impulsów nerwowych (12). Jest to pierwia-
stek, który występuje wręcz w nadmiarze w codziennej diecie, dlatego zaleca się 
zwiększenie udziału w diecie produktów o niskiej zawartości sodu, naturalnie wy-
stępującego wraz z takimi pierwiastkami, jak: potas czy magnez (1, 2).
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Największe różnice między zawartością w skórce i miąższu obserwowano w przy-
padku magnezu. Najwyższe istotne ilości tego pierwiastka oznaczono w skórce ja-
błek odmian: Boiken, Grafsztynek, Rajka i Rubinola (0,154 mg g–1 m.n.). Natomiast 
istotnie najmniej magnezu, o około 56 %, notowano w skórce jabłek odmiany Gol-
den Delicious Reinders (tabela I).

Podobną tendencję obserwowano również w zawartości magnezu w miąższu ba-
danych jabłek (tab. I). Istotnie największą zawartość tego pierwiastka stwierdzono 
w miąższu jabłek odmiany Rubinola, a istotnie najmniejszą – w miąższu jabłek od-
miany Golden Delicious Reinders. Przy czym różnice nie przekraczały 45%.

Zdolność gromadzenia magnezu w tkankach jabłka jest przede wszystkim uza-
leżnione od odmiany (6, 7). Jabłka nie należą do głównych źródeł magnezu wśród 
produktów spożywczych. Jednak, ze względu na duże spożycie tych owoców i jed-
noczesne wprowadzanie do organizmu nie zmienionych, np. przez obróbkę termicz-
ną, form magnezu – jabłka powinny być postrzegane jako ważny składnik diety (3, 
10, 13).

WNIOSKI

1. W analizowanych częściach jabłek wybranych odmian obserwowano wyższą 
koncentrację związków mineralnych w skórce w porównaniu do miąższu.

2. Zarówno w skórce, jak i miąższu badanych jabłek najwyższe ilości potasu ozna-
czono w odmianie Rajka, a najniższe – w odmianie Goloden Delicious Reinders.

3. Zawartość wapnia na najwyższym poziomie oznaczono w skórce owoców 
odmian Liberty i Rubinola, a w miąższu – odmiany Boiken. Natomiast najniższą 
zawartość tego pierwiastka oznaczono w skórce jabłek odmiany Rajka i miąższu 
odmian Red Boskop i Golden Delicious Reinders.

4. Najzasobniejsze pod względem zawartości sodu okazały się skórka i miąższ 
jabłek odmiana Boiken, a najuboższe – części jadalne jabłek odmian: Liberty, Rajka 
i Red Boskop.

5. Magnez w największej ilości oznaczono w skórce jabłek odmian: Boiken, Raj-
ka i Rubinola, a w miąższu – odmiany Rubinola. Najniższe zawartości tego pier-
wiastka oznaczono, zarówno w skórce, jak i miąższu, jabłek odmiany Golden Deli-
cious Reinders.

B.  K i c z o r o w s k a

CONTENT OF Na, K, Ca AND Mg IN EATABLE PARTS - FLESH AND PEEL OF APPLES 
VARIETY AS AN AMATEUR CULTIVATED

S u m m a r y

The aim of this study was to determine mineral components: K, Ca, Na, Mg in fl ash and peel of ap-
ples variety as an amateur cultivated: Boiken, Golden Delicious Reinders, Liberty, Rajka, Red Boskop 
i Rubinola. The highest potassium concentration in the analyzed apple fl esh and skin was noted in fruits 
Boiken, Liberty i Rubinola cultivars, while the lowest - in Goloden Delicious Reinders cultivar. The 
highest calcium content was found in the Boiken, Liberty i Rubinola apples, whereas the lowest - in the 
eatable parts of Liberty, Rajka i Red Boskop apples. In the apple skin under study, the highest magnesium 
level was determined in the fruits of Boiken, Rajka i Rubinola cultivar, and in the fl esh - in the Rubinola 
variety. The lowest content of this mineral element was determinated in the eatable parts of apples Golden 
Delicious Reinders variety.
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