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Badania obejmowały ocenę wybarwienia dojrzałych pomidorów. Oznacza-
no również zawartość podstawowych barwników karotenoidowych – likopenu 
i β-karotenu. Analizie poddano owoce 3 odmian pomidorów gruntowych oraz
17 nowych linii hodowlanych. 
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Pomidor (Lycopersicon esculentum Mill.) to warzywo znane i cenione na całym 
świecie. Jego popularność wymaga dużej podaży surowca na rynek zarówno w po-
staci świeżej, jak i przetworzonej. Hodowla twórcza pomidora dostarcza corocznie 
nowe odmiany zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i dla przetwórstwa. Od-
miany te muszą spełniać rosnące oczekiwania konsumentów, dotyczące zarówno 
wyglądu warzyw i ich przetworów jak i ich wysokiej wartości biologicznej.

Istotną cechą jakościową pomidorów przeznaczonych do bezpośredniego spo-
życia oraz pomidorów przemysłowych jest ich odpowiednie wybarwienie. Bar-
wa owoców jest zależna od zawartości barwników: likopenu (barwnik czerwony)
i β-karotenu (barwnik żółtopomarańczowy). Barwniki te występują w zróżnicowa-
nych ilościach zarówno w skórce, jak i w miąższu owoców, a połączenie barwy 
skórki i miąższu daje w wyniku barwę pomidorów (1, 2). Zawartość likopenu jest 
zawsze znacznie większa niż karotenu (2, 3, 4). Obecność barwników zmienia się 
w trakcie dojrzewania owoców (2, 3), jest zależna od warunków uprawy (5, 6) i pod-
lega wahaniom w zależności od warunków atmosferycznych, głównie temperatury 
i nasłonecznienia (2).

Wiele prac poświęconych jest właściwościom biologicznym likopenu i β-karote-
nu. Likopen posiada silne właściwości przeciwutleniające (4, 7, 8), zmniejsza ryzy-
ko zachorowania na nowotwory żołądka, woreczka żółciowego, okrężnicy, prostaty 
(8,9) oraz chroni przed chorobami serca (9). Właściwości przeciwutleniające posia-
da również β-karoten, który dodatkowo pełni funkcję prowitaminy A (4, 10).

Celem pracy była ocena nowych linii hodowlanych pomidorów przeznaczonych 
do przetwórstwa pod względem wybarwienia owoców oraz zawartości likopenu
i β-karotenu.
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MATERIAŁ I METODY

Materiałem do badań były owoce plonu handlowego 3 odmian pomidorów grunto-
wych przeznaczonych do mechanicznego zbioru: „Falcorosso”, „Alican”, „H9478” 
oraz 17 nowych linii hodowlanych pochodzących z hodowli twórczej fi rmy PlantiCo 
Zielonki z roku 2008. Hodowlę prowadzono pod kątem uzyskania nowych odmian 
pomidorów gruntowych przeznaczonych do jednokrotnego mechanicznego zbioru.

Badania obejmowały ocenę stopnia wybarwienia dojrzałych pomidorów oraz za-
wartość podstawowych barwników karotenoidowych – likopenu i β-karotenu.

Do opisywania barwy wykorzystano opracowany przez Międzynarodową Komi-
sję Oświetleniową (CIE) model barw CIE L*a*b*. Barwę pomidorów oznaczano 
przy pomocy aparatu X-Rite 8200. Mierzono następujące parametry: czerwoność 
(a*), żółtość (b*), nasycenie barwy (√a2+b2), intensywność (a*/b*) barwy oraz 
jasność (L*). Badanie przeprowadzano poprzez pomiar wybranych parametrów 
barwy na oczyszczonej wcześniej powierzchni 16 losowo wybranych owoców po-
midora. 

Zawartość likopenu oraz β-karotenu oznaczano według metodyki podanej przez 
Barba i współpr. (11). Próbkę losowo wybranych owoców pomidorów rozdrabniano 
i homogenizowano. Naważkę 5 g rozdrobnionego surowca przenoszono ilościowo 
do kolbki osłoniętej folią aluminiową w celu ochrony przed światłem, dodawano
100 ml rozpuszczalnika (mieszanina heksanu, acetonu i etanolu w stosunku 
50:25:25). Całość ekstrahowano na wytrząsarce przez 30 minut. Po tym czasie do-
dawano 15 ml wody destylowanej. Po rozdzieleniu mieszaniny pobierano 10 ml roz-
tworu z heksanowej warstwy i zagęszczano w wyparce próżniowej. Suchy ekstrakt 
rozpuszczano w 4 ml rozpuszczalnika (mieszanina THF, acetonitrylu i metanolu 
w stosunku 15:30:55). Do analizy HPLC dozowano 100 μl. 

Warunki  anal izy HPLC
Stosowano zestaw chromatografi czny KONTRON, pompa typ 422, detektor

UV-VIS typ 430A, kolumna μBondapack C18 (300 mm × 2 mm × 10 mm) (Waters), 
pre-kolumna μBondapack C18 (20 mm × 3,9 mm × 10 mm) (Waters). Warunki chro-
matografi czne: faza ruchoma 90% metanol + 10% acetonitryl + 9μM TEA (triety-
loamina), szybkość przepływu fazy ruchomej 0,9 ml/min, objętość pętli dozującej 
20 μl, detekcja λ= 475 nm, temperatura kolumny 30°C, standardy: likopen oraz
β-karoten (Sigma). Próbki analizowano w dwóch powtórzeniach.

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej, z zastosowaniem testów 
Tukey’a. 

WYNIKI 

Wartości poszczególnych parametrów określających barwę pomidorów zebrano 
w tabeli I. Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała duże zróżnicowanie 
pomiędzy poszczególnymi liniami hodowlanymi. 

Wartość parametru a* (czerwoność) mieściła się w zakresie od 27,83 (L 201) do 
33,36 (PZ-2). Wysoka wartość tego parametru świadczy o dużym udziale barwy 
czerwonej w strukturze barw, a tym samym o dobrym wybarwieniu owoców po-
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Ta b e l a  I. Wartości poszczególnych parametrów określających barwę

Ta b l e  I. The colour parameters value

Linia
hodowlana

Czerwoność
±SD

Żółtość
±SD

Nasycenie
±SD

Intensywność
±SD

Jasność
±SD

PZ-1 30,49±2,36
d–f*

25,64±2,36
g–j

39,88±2,73
g–j 

1,20±0,11
b–d

38,86±1,74 
e–g

PZ-2 33,36±1,42
a

29,63±2,94
a–c

44,68±2,24 
a

1,14±0,11
d–g

40,37±1,53
c,d

PZ-3 32,17±2,56
a–e

27,06±2,61
e–i

42,08±3,15
c–g

1,20±0,11
b–d

39,61±1,73
c–f

PZ-4 33,00±1,48
a,b

27,56±1,88
c–g

43,02±1,88
a–d

1,20±0,08
b–d

39,72±1,20
c–f

PZ-5 28,84±1,44
f,g

25,35±2,17
h–j

38,43±2,06
j

1,14±0,09
d–f

38,52±1,63
e–g

PZ-6 32,69±2,02
a–c

27,29±1,89
d–h

42,60±2,51
a–d

1,20±0,07
b–d

39,80±1,20
c–e

PZ-7 30,67±1,83
d–f

25,82±2,16
f–j

40,11±2,57
f–j

1,19±0,07
b–d

39,00±1,21
d–g

PZ-8 30,89±1,31
c–e

25,64±1,84
g–j

40,16±1,97
e–j

1,21±0,07
a–d

38,51±1,41
e–g

„Falcorosso” 32,18±1,84
a–e

25,69±1,65
g–j

41,20±2,12
d–i

1,26±0,08
a,b

38,41±0,98
e–g

„Alican” 30,24±1,13
e,f

25,13±1,74
i,j

39,33±1,76
i,j

1,21±0,07
a–d

38,31±1,10
f–h

„H9478” 31,38±3,12
b–e

24,37±2,44
j,k

39,74±3,79
h–j

1,29±0,08
a

37,58±1,32
g,h

L 143 31,99±1,91
a–e

27,87±1,95
c–f

42,46±2,19
a–e

1,15±0,09
c–e

40,56±1,42
b,c

L 146 32,33±2,51
a–d

30,63±2,93
a,b

44,63±2,45
a,b

1,07±0,14
e–h

42,54±2,36
a

L 173 31,16±2,05
b–e

26,97±1,96
e–i

41,22±2,57
d–i

1,16±0,07
c,d

39,06±1,44
d–g

L 201 27,83±1,86
g

22,61±1,85
k

35,88±2,32
k

1,23±0,08
a–c

36,87±1,00
h

L 217 30,56±2,08
d–f

29,27±2,22
a–d

42,34±2,65
b–f

1,05±0,07
h

41,09±1,34
a–c

L 370 30,68±2,35
d–f

26,74±2,18
e–i

40,75±2,39
d–j

1,15±0,11
c–e

39,61±1,61
c–f

L 374 31,34±2,12
b–e

30,12±3,04
a,b

43,58±1,72
a–c

1,05±0,15
g,h

41,87±2,86
a,b

L 388 31,03±2,28
c–e

31,15±2,16
a

44,01±2,28
a–c

1,00±0,10
h

42,39±1,69
a

L 704 30,51±3,42
d–f

28,78±2,86
b–e

41,99±3,97
c–h

1,06±0,10
f–h

40,57±2,29
b,c

średnia 31,17 27,16 41,41 1,16 39,66

* różnice istotne przy p=0,05
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Ta b e l a  II. Zawartość likopenu oraz β-karotenu w pomidorach (mg/100 g)

Ta b l e  II. The content of lycopene and β-carotene in tomatoes (mg/100 g)

Linia hodowlana Likopen
mg/100 g ± SD

β-karoten
mg/100 g ± SD

Suma 
mg/100 g

PZ-1 3,39±0,11
a*

0,48±0,01
a–c 3,87

PZ-2 4,59±0,71
a–d

0,57±0,01
a–d 5,16

PZ-3 5,89±0,07
d,e

0,70±0,12
b–f 6,60

PZ-4 4,49±0,21
a–d

0,70±0,12
b–e 5,19

PZ-5 6,50±0,59
e,f

0,67±0,07
b–d 7,16

PZ-6 5,72±0,28
d,e

0,71±0,11
c–f 6,44

PZ-7 6,67±0,08
e,f

1,03±0,03
g 7,69

PZ-8 5,47±0,23
c–e

0,65±0,02
b–d 6,11

„Falcorosso” 5,68±0,50
d,e

0,73±0,02
c–f 6,41

„Alican” 5,35±0,52
c–e

0,96±0,04
f,g 6,31

„H9478” 5,25±0,44
c–e

0,38±0,01
a 5,63

L 143 4,50±0,34
a–d

0,74±0,04
d–f 5,24

L 146 3,44±0,43
a,b

0,67±0,02
b–d 4,11

L 173 5,44±0,37
c–e

0,45±0,05
a,b 5,90

L 201 4,50±0,11
a–d

0,54±0,01
a–d 5,03

L 217 5,09±0,24
b–e

0,59±0,11
a–d 5,68

L 370 4,01±0,10
a–c

0,95±0,01
e–g 4,95

L 374 7,64±0,69
f

0,70±0,11
b–f 8,34

L 388 5,37±0,10
c–e

0,75±0,00
d–f 6,11

L 704 3,54±0,82
a,b

0,64±0,05
b–d 4,18

średnia 5,13 0,68 5,81

* różnice istotne przy p=0,05
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midora. Uzyskane wartości są wysokie w porównaniu do podanych przez Yil-
diz i Baysal (12) – 17,48, czy zakresu wartości przedstawionych przez Radzevi-
cius i współpr. (13): 21,6–26,0 i zbliżone do wyników uzyskanych przez Brandt 
i współpr. (2) – 32,1.

Wartość parametru b* określa udział barwy żółtej w strukturze barw. Uzyskane 
wyniki mieszczą się w zakresie od 22,61 (L 201) do 31,15 (L 388) i są zbliżone 
do wartości uzyskanych przez Brandt i współpr. – 28,0. Radzevicius i współpr. 
(13) podaje zakres niższy: 17,8–22,5, natomiast Yildiz i Baysal (12) uzyskali wynik 
8,68.

Najwyższym nasyceniem barwy cechowały się owoce linii hodowlanej PZ-2 
(44,68), najwyższą intensywnością owoce odmiany „H9478” (1,29). Wartości in-
tensywności barwy, czyli stosunku udziału barwy czerwonej do żółtej w strukturze 
barw, uzyskane dla badanych linii hodowlanych były zbliżone do wyników uzyska-
nych przez Radzevicius i współpr. (13): 0,98–1,26 oraz Brandt i współpr. – 1,15. 
Yildiz i Baysal (12) podają wartość znacznie wyższą – 2,04.

Owoce linii hodowlanej L 201 charakteryzowały się najniższą jasnością (36,87), 
im niższa wartość tego parametru tym lepsze wybarwienie owoców. Zakres uzyska-
nych wyników dla tego parametru był porównywalny z danymi w literaturze.

Wyniki dotyczące zawartości likopenu i β-karotenu w pomidorach zestawiono 
w tabeli II. Analiza statystyczna wykazała duże zróżnicowanie pomiędzy badanymi 
liniami hodowlanymi. Największą zawartością karotenoidów ogółem, wyrażonych 
jako suma zawartości likopenu i β-karotenu, charakteryzowały się owoce pomidora 
linii L 374 (8,34 mg/100 g). Zawartość likopenu mieściła się w granicach od 3,39 
(PZ-1) do 7,64 (L 374), natomiast β-karotenu od 0,38 („H9478”) do 1,03 mg/100 g 
(PZ-7). Barba i współpr. (11) analizując owoce pomidora 6 linii uzyskał zawartości 
likopenu w zakresie od 2,8 do 7,1 mg/100 g, Brandt i współpr. (2) podaje w swojej 
pracy wartość 6,89, natomiast Kozuke i Friedman (3) 5,8 mg/100 g. Badania prze-
prowadzone przez Frusciante i współpr. (4) wykazały, ze niektóre odmiany pomi-
dorów zawierają znacznie wyższe ilości likopenu – powyżej 16 mg/100 g. β-karoten 
występuje w owocach pomidora w znacznie mniejszych ilościach i jest to zgodne 
z danymi z literatury – 0,28–1,2 mg/100 g (3, 4, 11).

WNIOSKI

1. Badane linie hodowlane pomidorów gruntowych były istotnie zróżnicowane 
pod względem stopnia wybarwienia owoców. Na szczególną uwagę zasługują owo-
ce linii PZ-2 oraz PZ-4, charakteryzujące się najwyższym udziałem barwy czerwo-
nej i jednocześnie wysoką wartością parametru nasycenia.

2. Badane linie hodowlane pomidorów gruntowych były istotnie zróżnicowane 
pod względem zawartości likopenu. Najwyższą zawartość tego składnika stwier-
dzono w owocach pomidora linii L 374.

3. β-karoten, występując w ilościach znacznie niższych niż likopen, ma mniejszy 
udział w kształtowaniu barwy dojrzałych owoców pomidorów. Najwyższą zawar-
tość tego składnika stwierdzono w owocach pomidora linii PZ-7.
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THE COLOUR ANALYSIS AND THE CONTENT OF CAROTENOIDS IN FRUITS
OF NEW BREEDING LINES OF TOMATOES

S u m m a r y

Tomato fruit colour is one of the most important quality parameters. Tomato colour is the result of ly-
copene and β-carotene content. These carotenoids are important to the human’s health. Lycopene has been 
shown to have a strong antioxidant activity and β-carotene is of special interest due to its provitamin A ac-
tivity. 17 selection lines originated from breeding of Plantico Zielonki and 3 standard cultivars of tomato 
were investigated in 2008. Colour index (redness, yellowness, saturation, intensity and brightness) and the 
content of lycopene and β-carotene were evaluated. The colour analysis revealed that fruits of breeding 
lines PZ-2 and PZ-4 had the best colour. Fruits of new breeding lines were signifi cantly differentiated in 
reference to analyzed carotenoid pigments contents. Fruits of breeding line L 374 was characterized by the 
highest content of lycopene – 7,64 mg/100 g fresh matter. The highest content of β-carotene was found in 
fruits of breeding line PZ-7 (more than 1 mg/100 g).
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