
869Skręty J i wsp.   Wpływ wybranych warunków przechowywania na zawartość witaminy C w owocach róży pomarszczonej ...

Wpływ wybranych warunków przechowywania na zawartość 
witaminy C w owocach róży pomarszczonej Rosa rugosa
Influence of selected storage conditions on the content of vitamin C in fruit of Rosa rugosa
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Introduction. The fruit of the rugosa rose is characterized by a high content 
of vitamin C. Not only it is one of the basic vitamins which should be 
provided with food in every day diet but also a component playing a major 
part in keeping the redox balance. Therefore selection of the storage 
conditions of unprocessed rose fruit influences their quality.

Aim. The determination and comparison of the storage factors influence 
on the ascorbic acid content in the rosa rugosa fruit.

Material & methods. The content of vitamin C in fresh fruit of the 
Rosa rugosa was analyzed, as well as in fruit subjected to the process of 
lyophilization and further 9 months of storage. The spectrophotometric 
method was used to determine the content of  ascorbic acid. The results 
were expressed as mg of the C/ vitamin of 100 g of the raw material.

Results. The content of the vitamin C in the examined fruit ranged from 
339.7 to 712.3 mg/ of 100 g of the raw material. Fresh rose fruit was 
characterized by the highest content of the vitamin C (712.3 mg/ of 
100 g of the raw material), and with the lowest – the fruit subjected to 
the lyophilization process and 9 months of storage at ambient temperature 
(339.7 mg/of 100 g of the raw material). The statistical analysis of the 
results showed significant differences between the vitamin C content in 
stored samples of fruit.

Conclusion. The Rosa rugosa fruit is perceived by nutritionists and 
dietitians as one of the basic sources of vitamin C. It was found that the 
content of vitamin C depends on the raw material preservation treatment. 
Highest losses were recorded in the process of the lyophylisation and further 
9 months of storage, which was evaluated at 49% in relation to fresh raw 
material. Nevertheless the vitamin C content on the level of 339.7 mg in 
100 g of fruit still classifies dried fruit as a good source of ascorbic acid.
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Wprowadzenie. Owoce róży pomarszczonej charakteryzują się wysoką 
zawartością witaminy C. Jest ona nie tylko jedną z podstawowych witamin, 
która wraz z pożywieniem powinna być dostarczana do organizmu 
w codziennej diecie ale również substancją odgrywającą znaczącą rolę 
w utrzymaniu równowagi potencjału utleniająco-redukującego. Dlatego 
dobór procesu przechowywania, zwłaszcza nie przetworzonych owoców 
róży istotnie wpływa na ich jakość.

Cel badań. Określenie i porównanie wpływu czynników przechowywania 
na zawartość kwasu askorbinowego w owocach róży pomarszczonej.

Materiał i metody. Analizowano zawartość witaminy C w świeżych 
owocach róży pomarszczonej, jak również w owocach poddanych procesowi 
mrożenia i suszenia liofilizacyjnego oraz 9 miesięcznego przechowywania. 
Dla określenia zawartości kwasu askorbinowego wykorzystano metodę 
spektrofotometryczną. Rezultaty wyrażono w mg witaminy C/100g 
surowca.

Wyniki. Zawartość witaminy C w badanych owocach mieściła się 
w zakresie 339,7-712,3 mg/100g surowca. Wśród badanych prób 
najwyższą zawartością witaminy C charakteryzowały się świeże owoce róży 
(712,3 mg/100 g surowca), natomiast najniższą, owoce poddane procesowi 
suszenia liofilizacyjnego i 9 miesięcznego przechowywania w temperaturze 
pokojowej (339,7 mg/100 g surowca). Analiza statystyczna wyników 
wykazała istotne różnice pomiędzy zawartością wit. C w przechowywanych 
próbach owoców.

Wnioski. Owoce róży pomarszczonej są przez żywieniowców i dietetyków 
wskazywane jako jedne z podstawowych źródeł witaminy C. Stwierdzono, 
że zawartość witaminy C zależała od sposobu utrwalenia surowca. 
Największe jej straty odnotowano w procesie suszenia liofilizacyjnego oraz 
9 miesięcznego przechowywania, które wynosiły około 49% w stosunku 
do surowca świeżego. Jednakże zawartość witaminy C na poziomie 339,7 
mg/100g surowca, nadal klasyfikuje susz wśród surowców o wysokiej 
zawartości kwasu askorbinowego.

Słowa kluczowe: owoce róży pomarszczonej, kwas askorbinowy, mrożenie, 
suszenie, przechowywanie
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Wprowadzenie

	 Róże	 są	 jednym	 z	 najpospolitszych	 krzewów	 z	
rodziny	różowatych	rosnących	dziko	od	skrajnej	pół-

nocy	aż	po	rejony	tropikalne.	Poszczególne	ich	gatunki	
występują	na	całym	niżu	i	w	górach,	gdzie	rosną	na	
skrajach	lasu,	zrębach,	w	zaroślach	śródpolnych	i	przy-
drożnych,	a	także	na	obrzeżach	linii	gospodarczych	
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i	dróg	leśnych.	Przyjmuje	się,	że	dzikie	róże	pojawiły	
się	 w	 północno-zachodniej	 Europie	 około	 roku	 800	
p.n.e.	[1,	2].	
	 Różę	pomarszczoną	sprowadzano	różnymi	dro-
gami,	co	spowodowało	wiele	komplikacji	w	odkryciu	
historii	pojawienia	się	jej	w	Europie	[3].	Do	Europy	
prawdopodobnie	przywieziono	ją	w	1796	r.	z	Dalekie-
go	Wschodu	[4].	W	Wielkiej	Brytanii	i	wielu	innych	
państwach	zapoczątkowano	hodowlę	Rosa rugosa nie	
tylko	 ze	 względu	 na	 walory	 ozdobne,	 ale	 także	 na	
potrzeby	medycyny	do	produkcji	 leków	roślinnych.	
Systematyka	róż	jest	bardzo	złożona,	ze	względu	na	
występowanie	wielu	gatunków	i	odmian.	Rodzaj	Rosa	
obejmuje	od	100	do	200	gatunków	dziko	rosnących	
róż,	które	rozprzestrzenione	są	w	strefie	umiarkowanej	
półkuli	północnej.	Systematyka	tych	roślin	pozostaje	
ciągle	niejednoznaczna,	gdyż	poszczególne	gatunki	są	
bardzo	różne	pod	względem	morfologicznym,	łączy	je	
jednak	unikalny	typ	reprodukcji	[5].	Liczne	donie-
sienia	literaturowe	systematyzują	róże	w	następujący	
sposób:	Rodzina:	Rosaceae	–	Różowate;	Podrodzina:	
Rosoideae	 –	 Różowe;	 Rodzaj:	Rosa	 –	 Róża;	 Sekcja	 I;	
Sekcja	II;	Sekcja	III:	R.	rugosa	[6-8].
	 Podczas	 opisu	 dzikich	 gatunków	 róż	 należy	
zwrócić	uwagę	na	kwiaty,	pąki,	pędy	i	owoce,	które	są	
charakterystyczne	i	odmienne	dla	ich	poszczególnych	
gatunków.	Róża	pomarszczona	(R. rugosa)	jest	krze-
wem	gęstym	dorastającym	do	2	m	wysokości	o	pędach	
owłosionych	 i	 pokrytych	 prostymi,	 szczeciniastymi	
kolcami	o	nierównej	wielkości.	Liście	są	złożone	z	5-9	
listków,	 pofałdowanych,	 z	 wierzchu	 połyskujących	
a	od	 spodu	 szarozielonych.	 Kwiaty	 są	 pojedyncze,	
najczęściej	różowoczerwone,	pięciopłatkowe	o	średnicy	
6-12	cm.	Owoce	są	wielkości	orzecha	lub	grochu,	bar-
wy	czerwonej,	żółtej	lub	brązowo-czarnej	o	kształcie	
kulistym,	wydłużonym	lub	butelkowym,	lekko	spłasz-
czonym	o	średnicy	2-2,5	cm	[9,	10].	
	 Owoce	 róż	 poza	 różnorodnością	 botaniczną	
i	gatunkową,	charakteryzują	się	również	zróżnicowa-
niem	pod	względem	właściwości	fizycznych	i	składu	
chemicznego.
	 W	 owocach	 róż	 stwierdzono	 występowanie	
znacznych	 ilości	 witaminy	 C,	 której	 ogólna	 zawar-
tość	wynosi	od	68	do	3500	mg/100	g	surowca.	Jest	
to	 związane	 ze	 zróżnicowaniem	 morfologicznym	
i	genetycznym	 poszczególnych	 gatunków,	 stopniem	
dojrzałości	 owocu,	 a	 także	 degradacji	 tego	 związku	
pod	wpływem	temperatury	i	czasu	przetwarzania	oraz	
przechowywania	surowca	[8,	11-14].	
	 Wyniki	badań	wskazują,	że	owoce	 róży	pomar-
szczonej	 odpowiednio	 przechowywane	 mogą	 być	
doskonałym	źródłem	kwasu	askorbinowego	przez	cały	
rok	oraz	między	kolejnymi	okresami	zbioru.

Cel pracy

	 W	pracy	podjęto	badania	nad	określeniem	wpływu	
warunków	przechowywania	na	zawartość	witaminy	C	
w	owocach	róży	pomarszczonej.

Materiał i metody

	 Materiałem	badawczym	były	owoce	róży	pomar-
szczonej	 (Rosa rugosa),	 które	 zebrano	 pod	 koniec	
września	 2011	 r.	 z	 krzewów	 rosnących	 w	 plantacji	
Oleśnica	pod	Wrocławiem.	Bezpośrednio	po	zbiorze	
owoce	 posortowano,	 odrzucając	 uszkodzone	 sztuki,	
a	następnie	podzielono	je	na	trzy	grupy.	Pierwszą	sta-
nowiły	świeże	owoce,	drugą	całe	owoce	przeznaczone	
do	 przechowywania	 w	 postaci	 zamrożonej	 i	 trzecią	
tworzyły	całe	owoce	przeznaczone	do	przechowywania	
w	formie	suszu.
	 Owoce	 mrożono	 w	 temperaturze	 -20°C	 przez	
okres	 9	 miesięcy.	 Grupę	 trzecią	 poddano	 procesowi	
suszenia	liofilizacyjnego,	a	następnie	przechowywano	
w	temperaturze	pokojowej	także	przez	okres	9	miesię-
cy.	Przed	oznaczeniami	owoce	z	każdej	grupy	poddano	
procesowi	usuwania	nasion	i	włosków.
	 Do	oceny	zawartości	witaminy	C	wykorzystano	
metodę	spektrofotometryczną	dla	produktów	silnie	
zabarwionych	wg	Polskiej	Normy	[15].	Zasada	meto-
dy	polega	na	ekstrakcji	witaminy	C	z	zastosowaniem	
kwasu	 szczawiowego.	 Następnie	 ilościowym	 jego	
utlenieniu	w	środowisku	kwaśnym	do	kwasu	dehydro-
askorbinowego	za	pomocą	nadmiaru	2,6-dichlorofeno-
loindofenolu.	Dalej	na	ekstrakcji	nadmiaru	barwnika	
za	 pomocą	 ksylenu.	 Nadmiar	 barwnika	 oznacza	 się	
spektrofotometryczne	przy	długości	fali	λ=500nm.
	 Wyniki	obliczono	na	podstawie	równania	regresji	
obliczonego	z	krzywej	standardowej	(y	=	0,599	*	x	
+	0,028,	R2	=	0,985)	i	przedstawiono	w	mg/100	g	
surowca.	Uzyskane	wyniki	zostały	poddane	analizie	
statystycznej	 w	 programie	 Microsoft	 Office	 Excel	
2003,	w	oparciu	o	analizę	wariancji	jednoczynnikowej,	
przy	poziomie	istotności	p=0,05.	Wyniki	prezento-
wane	w	pracy	stanowią	średnią	arytmetyczną	trzech	
niezależnych	powtórzeń.

Wyniki i omówienie

	 Przeprowadzone	 analizy	 chemiczne	 wykazały,	 że	
najwyższą	 zawartość	 witaminy	 C	 oznaczono	 w	 owo-
cach	 świeżych	 róży	 pomarszczonej	 (712,3	 mg/100	g	
surowca),	 następnie	 w	 owocach	 mrożonych,	 gdzie	
średnia	zawartość	kwasu	askorbinowego	wyniosła	632,6	
mg/100	g	surowca.	Spośród	badanych	owoców	najniższą	
zawartością	witaminy	C	charakteryzowały	się	owoce	su-
szone	(339,7	mg/100	g	surowca).	Analiza	statystyczna	
potwierdziła	istotny	wpływ	procesu	utrwalania	na	za-
wartość	witaminy	C	w	owocach	róży	pomarszczonej.	
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	 Oznaczono	 również	zawartość	 suchej	masy	 lio-
filizatu	i	surowca	mrożonego.	Uzyskano	następujące	
wyniki:	dla	liofilizatu	zawartość	suchej	masy	wyniosła	
83%,	zaś	dla	surowca	mrożonego	21,20	%,	co	spowo-
dowane	jest	ilością	wody	w	analizowanym	surowcu.	
Analiza	 statystyczna	 potwierdziła	 istotny	 wpływ	
sposobu	przechowywania	na	zawartość	suchej	masy	
w	przechowywanych	owocach	róży	pomarszczonej.	
	 Kwas	askorbinowy,	zapobiega	procesom	utlenia-
nia	i	enzymatycznego	brązowienia	tkanek	roślinnych	
poprzez	przekazywanie	atomu	wodoru	wolnym	rod-
nikom	i	wygaszaniu	tlenu	singletowego	[16].	Owoce	
dzikich	róż	są	doceniane	ze	względu	na	swoje	właści-
wości	 witaminizujące,	 przeciwszkorbutowe,	 biosyn-
tezę	 kolagenu	 i	 hormonów	 steroidowych,	 regulację	
poziomu	 katecholamin,	 hamowanie	 powstawania	
i	rozwoju	 miażdżycy,	 działanie	 uelastyczniające	 na-
czynia	krwionośne,	działanie	moczopędne	i	kojące	na	
błony	śluzowe	dróg	oddechowych	[17,	18].
	 W	 przeprowadzonych	 badaniach	 najwyższą	
zawartość	witaminy	C	stwierdzono	w	świeżych	owo-
cach	róży	pomarszczonej	(712,3	mg/100	g	surowca),	

a	najniższą	 w	 owocach	 suszonych	 (339,7	 mg/100	
g	 surowca).	 W	 oparciu	 o	 wyniki	 analizy	 wariancji	
jednoczynnikowej	 i	 testu	 t-Studenta	 stwierdzono,	
że	 sposób	 utrwalenia	 owoców	 wpłynął	 istotnie	 na	
zawartość	witaminy	C.	Badania	właściwości	mrożo-
nych	owoców	dzikiej	róży	wykonane	przez	Gałązkę-
Czarnecką	 i	Krala	 [19]	 potwierdzają,	 że	 zawartość	
witaminy	C	w	przechowywanych	owocach	stale	obniża	
się	w	zależności	od	temperatury	i	czasu.	W	analizo-
wanych	mrożonych	owocach	dzikiej	róży	po	9	mie-
sięcznym	 przechowywaniu	 w	 temperaturze	 -20°C	
zawartość	kwasu	askorbinowego	obniżyła	się	o	około	
11%	w	stosunku	do	wartości	początkowej.	Natomiast	
zawartość	witaminy	C	w	suszonych	owocach	i	po	ich	
9	miesięcznym	przechowywaniu	obniżyła	się	o	około	
52%.	Według	Nojavan	i	wsp.	[20]	zawartość	kwasu	
askorbinowego	 w	 dojrzałych	 owocach	 dzikiej	 róży	
utrwalonej	poprzez	mrożenie	wyniosła	417	mg/100	
g	 surowca,	 a	 w	 suszonych	 211	 mg/100	 g	 surowca.	
Z	kolei	w	badaniach	porównujących	skład	chemiczny	
róży	damasceńskiej	z	dziką	różą	przeprowadzonych	
przez	Kazaza	 i	wsp.	[21]	wykazano,	że	 ilość	kwasu	
askorbinowego	zależy	od	części	owocu	która	jest	ba-
dana.	W	róży	damasceńskiej	zawartość	witaminy	C	
w	całych	owocach	wyniosła	332	mg/100	g,	w	miąższu	
546	mg/100	g,	a	w	nasionach	145	mg/100	g.	Nato-
miast	w	dzikiej	róży	powyższa	zawartość	różniła	się	
i	wynosiła	odpowiednio	411	mg/100	g	całego	surowca,	
2200	mg/100	g	miąższu	i	306mg/100g	nasion.

Wniosek

	 Wyniki	 przeprowadzonych	 badań	 wskazują	 na	
istotny	wpływ	sposobu	utrwalania	i	przechowywania	
owoców	róży	pomarszczonej	na	zawartość	witaminy	
C	oraz	potencjalne	możliwości	późniejszego	wykorzy-
stania	ich	do	celów	leczniczych.
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