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Jabłka są jednym z najczęściej spożywanych owoców w Polsce. Uprawianych 
jest wiele odmian o różnych właściwościach smakowych i przetwórczych. Na 
masową skalę uprawia się jednak ograniczoną ich ilość. Z drugiej zaś strony 
część rzadkich odmian może charakteryzować się wybitnymi „prozdrowotnymi” 
właściwościami. W soku z 25 odmian jabłek dokonano pomiarów potencjału 
antyoksydacyjnego (FRAP) oraz kwasowości. Najniższą wartość FRAP uzyska-
no dla odmiany Wanat Warszawski (1193 μmol/l), zaś najwyższą dla Antonów-
ki (18137 μmol/l). Najniższą kwasowość posiada odmiana Kosztela (0,30%), 
a najwyższą Red Boskoop (1,14%).
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Jednym z największych producentów jabłek w Europie jest Polska (1). Roczna 
produkcja tych owoców przekracza 2 miliony ton, z czego większość jest przezna-
czona na eksport. W dużej mierze odbywa się to poprzez eksport koncentratu jab-
łkowego. W tej dziedzinie Polska jest liderem na rynku Europejskim. Nasz kraj 
może się także pochwalić trzecią pozycją na kontynencie – po Włoszech i Francji 
– w dziedzinie eksportu jabłek deserowych. Do głównych zalet polskich jabłek de-
serowych należy stosunkowo niska cena oraz wysokiej jakości walory smakowe. 
Smak naszych owoców jest determinowany między innymi przez specyfi czne poło-
żenie geografi czne i obecność lekkich gleb. Zagraniczni odbiorcy podkreślają rów-
nież wysoką jakość produkowanego w Polsce koncentratu soku jabłkowego. Jego 
główną zaletą jest wysoka kwasowość, o czym decydują specyfi czne odmiany jabło-
ni oraz chłodny klimat (2).

W dobie globalizacji pogoń za wzrostem plonów, przedłużaniem okresu przy-
datności do spożycia oraz przydatność w przetwórstwie spowodowała, że na rynku 
stosunkowo niewiele odmian jest uprawiane na masową skalę (3–7). Jednak na 
szczęście coraz większym zainteresowaniem cieszą się stare, niemal zapomnia-
ne odmiany jabłek. Dążenie do odtworzenia starych odmian jabłoni jest również 
wyrazem nowego trendu we współczesnym rolnictwie, który promuje model tzw. 
„gospodarstwa ekologicznego”. Powrót do starych odmian, jak również pojawianie 
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się coraz większej liczby nowych pociąga za sobą konieczność badań mających 
na celu porównanie jakości ich owoców. Jakość ta może się wyrażać także jako 
właściwości zdrowotne – liczni autorzy podkreślają korzyści dla zdrowia płynące 
z częstego spożywania jabłek. O walorach zdrowotnych tych owoców decyduje 
przede wszystkim wysoka zawartość związków o właściwościach antyoksydacyj-
nych (8).

Celem pracy było zbadanie całkowitego potencjału antyoksydacyjnego wybra-
nych odmian jabłek oraz ewentualnej korelacji między kwasowością jabłek a ich 
potencjałem antyoksydacyjnym. 

MATERIAŁ I METODY

Jabłka 25 różnych odmian pochodziły z sadu doświadczalnego Katedry Sadow-
nictwa Wydziału Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie. Wśród nich było 
18 odmian starych (otrzymanych i wprowadzonych do uprawy przed 1900 rokiem). 
Wszystkie jabłka znajdowały się w fazie tzw. dojrzałości zbiorczej. W celu zbada-
nia wpływu fazy dojrzałości na potencjał antyoksydacyjny jedną z odmian pobrano 
także w fazie dojrzałości konsumpcyjnej. Oprócz tego w przypadku jabłek odmiany 
Rubin badano wpływ ich przechowywania oraz metod uprawy drzewek (nawożenie, 
rodzaj podkładki) na zmiany zawartości kwasów oraz potencjału antyoksydacyjne-
go owoców.

Sok z jabłek w fazie dojrzałości zbiorczej otrzymywano przez pobranie wycinka 
umytego i osuszonego jabłka (1/4) wraz ze skórką z 6 losowo wybranych owoców 
danej odmiany. Następnie ćwiartki owoców rozcierano w kuchennej sokowirówce 
zawierającej w całości plastikowe elementy cierne. Zebrany sok wirowano w wi-
rówce celem oddzielenia fragmentów stałych (15 min. i 5000 obr./min) i przeno-
szono do probówek, które zamrażano w temp. –20°C do momentu analizy. Kroje-
nie, rozcieranie, wirowanie prowadzono w atmosferze gazu obojętnego azotu celem 
uniknięcia strat substancji o charakterze antyoksydacyjnym. 

Potencjał antyoksydacyjny w sokach badano metodą FRAP: do probówek (poj. 
10 ml) odmierzano: 3,300 ml buforu octanowego pH = 3,6, 0,330 ml roztworu FeCl3 
(20 mmol/l), 0,330 ml roztworu TPTZ (10 mmol/l TPTZ (Sigma Aldrich) w 40 
mmol/; HCl). Probówki ogrzewano w łaźni wodnej do temp. 37°C (ok. 5 minut), po 
czym dodawano 0,330 ml badanego soku. Po 8 min. inkubacji w temp. 37°C mie-
rzono absorbancję w kuwetach o długości optycznej 1 cm, przy długości fali λ = 593 
nm. Próbę ślepą wykonano analogicznie, dodając zamiast próbki 0,330 ml wody 
destylowanej. Krzywą kalibracyjną sporządzono w oparciu o roztwór wzorcowy 
FeSO4·7H2O w zakresie 0–1000 μmol/l na spektrofotometrze Jasco V-530.

Zawartość kwasów oznaczono miareczkując odpowiednio przygotowane rozcień-
czenia soków (5 ml soku + 100 ml wody destylowanej) 0,1 n roztworem NaOH 
do odczynu przyjętego za punkt zobojętnienia (pH = 8,1). Pomiary wykonano pH-
metrem Jenway 3020. Wyniki podano w procentach (%) w przeliczeniu na kwas 
jabłkowy.

Korelację między parametrami FRAP i kwasowością całkowitą obliczono za po-
mocą programu Statistica 7.1
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WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wartości FRAP soków z jabłek poszczególnych odmian przedstawiono na rycinie 1. 

Ryc. 1. Wartość FRAP dla poszczególnych odmian jabłek: 1)Wanat Warszawski, 2) Linda, 3) Elise, 4) 
Oliwka Żółta, 5) Lobo, 6) Spartan, 7) Piękna z Rept, 8) Koksa Pomarańczowa, 9) Golden Delicious, 10) 
Kronselska, 11) Kosztela, 12) Żeleźniak, 13) Gołąbek Sądecki, 14) MacIntosh, 15) Jonagored, 16) Cytry-
nówka, 17) Šempion, 18) Pepina Ribstona, 19) Rubin, 20) Grafsztynek Inflancki, 21) Reneta Kulona, 22) 
Cesarz Wilhelm, 23) Red Boskoop, 24) Złota Reneta, 25) Antonówka.
Fig. 1. Value of FRAP for different varietes of apples: 1)Wanatka Warszawska, 2) Linda, 3) Elise, 4) 
Oliwka Żółta, 5) Lobo, 6) Spartan, 7) Piękna z Rept, 8) Koksa Pomarańczowa, 9) Golden Delicious, 10) 
Kronselska, 11) Kosztela, 12) Żeleźniak, 13) Gołąbek Sądecki, 14) MacIntosh, 15) Jonagored, 16) Cytry-
nówka, 17) Šempion, 18) Pepina Ribstona, 19) Rubin, 20) Grafsztynek Inflancki, 21) Reneta Kulona, 22) 
Cesarz Wilhelm, 23) Red Boskoop, 24) Złota Reneta, 25) Antonówka.

Wartości potencjału antyoksydacyjnego były znacznie zróżnicowane między po-
szczególnymi odmianami. Za najbardziej skrajny można uznać wynik dla „Anto-
nówki” – był on aż 15,2 razy większy od najniższej wartości (Wanatka Warszawska), 
a przy tym aż 3,2 razy większy od wartości średniej (ryc. 1.). Ten zaskakujący wy-
nik jest dowodem, że jabłka poszczególnych odmian różnią się nie tylko smakiem, 
ale mogą także w znacznym stopniu różnić się zawartością substancji biologicznie 
czynnych, co powinno skłaniać do podejmowania dalszych badań tego typu. Anto-
nówka jest bardzo starą odmianą pochodzenia białoruskiego. Badania prowadzone 
na kolekcji starych odmian jabłoni Ogrodu Botanicznego PAN dowiodły niezwykłej 
odporności tej odmiany na choroby jabłoni, takie jak parch i mączniak. Odpowiedź 
na pytanie, czy wiąże się to w jakiś sposób z niespotykanie wysokim potencjałem 
antyoksydacyjnym owoców Antonówki, przyniosą być może kolejne badania nad tą 
ciekawą odmianą. Ostatnio walory smakowe tej odmiany zostały docenione przez 
konsumentów w postaci soku jabłkowego „Antonówka”.
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Rycina 1 przedstawia wartości FRAP odmian starych i nowych. Wśród odmian 
cechujących się wysokim potencjałem antyoksydacyjnym (powyżej 6000 μmol/l) 
dominują odmiany stare, które stanowią 80% tej kategorii. Z kolei wśród odmian 
o potencjale FRAP zdecydowanie niższym od średniej (poniżej 4000 μmol/l) aż 
50% stanowiły odmiany nowe (Elise, Lobo i Spartan). Spośród wszystkich bada-
nych odmian starych aż 47% cechowało się bardzo wysokim potencjałem antyoksy-
dacyjnym (powyżej 6000 μmol/l). W kategorii o średnim potencjale FRAP (między 
4000 a 6000 μmol/l) znajdowało się 35% badanych odmian starych, a w kategorii 
cechującej się szczególnie niskim potencjałem (poniżej 4000 μmol/l) – już tylko 
17,6 % tych odmian. 

Ryc. 2. Kwasowość całkowita (%) w przeliczeniu na kwas jabłkowy soków z jabłek różnych odmian.
Fig. 2. Total acidity (%) in calculation on malic acid in different varieties of apples.

Powiązania między poszczególnymi odmianami pod kątem zawartości antyoksy-
dantów w owocach byłyby zapewne możliwe do wykazania, gdyby udało się odtwo-
rzyć drzewo genealogiczne starych odmian. Jednakże w przypadku większości tych 
odmian nie dysponujemy informacjami na temat ich pochodzenia genealogicznego.

Kwasowość ogólna soku z jabłek (ryc. 2.) w przeliczeniu na kwas jabłkowy osiąga 
wartości od 0,2 do 1,6% (średnio 0,7%). Zawartość kwasów zwiększa się w miarę 
wzrostu owoców i osiąga maksimum na kilka dni przed zbiorem. W trakcie przecho-
wywania kwasowość jabłek maleje, ponieważ kwasy, podobnie jak węglowodany, 
są substratami w procesie oddychania. Pod koniec fazy dojrzałości konsumpcyjnej 
zawartość kwasów zbliża się do wartości minimalnej (ok. 0,2%). W przeprowadzo-
nej pracy uzyskano wyniki kwasowości ogólnej zbieżne z pracami innych autorów 
od 0,3 do niemal 1,2%. Również potwierdzone zostały spostrzeżenia o zmniejszaniu 
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się kwasowości w miarę przetrzymywania owoców, co jest wynikiem zachodzą-
cych procesów metabolicznych (9–11). Ciekawym spostrzeżeniem jest fakt wpły-
wu sposobu nawożenia oraz zastosowanej podkładki na kwasowość soku (ryc. 3.). 
Jeśli wyrazić to w wartościach procentowych to najmniejszy spadek kwasowości 
obserwowano w przypadku podkładki P22 a największy dla M9. Biorąc pod uwagę 
schemat nawożenia (ryc. 4.), to w przypadku Rubina III spadek kwasowości był 
najmniejszy, a największy dla grupy kontrolnej. 

WNIOSKI

1. Z uzyskanych danych wynika, iż celowym jest wnikliwe przebadanie poten-
cjału antyoksydacyjnego poszczególnych odmian jabłek. 

2. Wykazano istotny wpływ zastosowanej podkładki oraz sposobu nawożenia na 
potencjał antyoksydacyjny FRAP oraz kwasowość całkowitą przeliczoną na kwas 
jabłkowy.

Ryc. 3. Kwasowość całkowita (%) 
w przeliczeniu na kwas jabłkowy 
soków z jabłek odmiany Rubin, 
pochodzących z drzew szczepio-
nych na podkładkach: M 9, P 22 
i P 59.
Fig 3. Total acidity (%) in calcula-
tion on malic acid in Rubin variety 
with different rootstock: M 9, P 22 
and P 59.

Ryc. 4. Kwasowość cał-
kowita (%) w przeliczeniu 
na kwas jabłkowy soków 
z jabłek odmiany Rubin – 
doświadczenie z różnymi 
schematami nawożenia.
Fig 4. Total acidity (%) in 
calculation on malic acid 
in Rubin variety with dif-
ferent type of fertilization.
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3. Nie stwierdzono zależności między kwasowością a potencjałem antyoksy-
dacyjnym. 

M.  K r o ś n i a k,  A.  P i o t r o w s k a,  J.  B ł a s z c z y k

ANTIOXIDANT POTENTIAL AND TOTAL ACIDITY OF APPLES GROWN IN KRAKÓW 
REGION AS INFLUENCED BY CULTIVAR AND ROOTSTOCK 

S u m m a r y

Apples are one of the most often consumed fruit in Poland. Many variations with different gustatory 
and processing characteristics are cultured. However not too many of them is cultivated on the mass scale. 
From the second side some of rare varieties can have prominent “pro-health” properties. In 25 varieties of 
apples both antioxidative potential and acidity were measured. The lowest value of antioxidative potential 
(FRAP) was in Warszawska Wanatka (1193 μmol/l), meanwhile the highest in Antonówka (18137 μmol/
l). The lowest acidity was in Kosztela (0,30 %), and the highest in Roads Boskoop (1,14 %)
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