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Jeżyna (Rubus fruticosus L.) 

 Związki bioaktywne owoców jeżyn (dane literaturowe)
• związki polifenolowe 100-1000 mg/100 g

• Antocyjany: 70-560 mg/100 g
• Flawonole: do 30 mg/100 g 
• Kwas elagowy 2-90 mg/100 g
• Elagotaniny 51-320 mg/100 g

• błonnik   5g / 100g 

• związki mineralne i witaminy
• Kwas askorbinowy 4 -50 mg/100g
• Witaminy z grupy B
• Potas 130-180 mg/100g
• Magnez 15-20 mg/100g



Lambertianina C
Zawartość w owocach: 30-100 mg/100g
Udział w sumie elagotanin: >50%

Sanguina H-6

Zawartość w owocach: 10-50 mg/100g
Udział w sumie elagotanin: 20 -30%

Elagotaniny występujące w owocach jeżyn

Związki te charakteryzują się właściwościami antyoksydacyjnymi, przeciwzapalnymi, anty-mikrobiologicznymi, 
anty-nowotworowymi oraz prebiotycznymi.



Poziom produkcji (Rubus fruticosus L.) 

 Światowa produkcja owoców jeżyn wynosi 140 -155 tyś. ton
• największym producentem na świecie jest USA       (31 tyś. ton),
• produkcje w Polsce ocenia się na 500 ton (100h)

• brak ewidencji produkcji przez GUS
• owoce przeznacza się na mrożonki, eksport do krajów UE oraz na 

rynek krajowy 

Malina

Jeżyna



Surowiec
• `Orkan` - pierwsza zarejestrowana odmiana hodowli 

SZD w Brzeznej (1997). Jest to odmiana bezkolcowa
posiadającą duże (do 5,7 g), cylindryczne i błyszczące 
owoce  o kwaskowatym smaku, przydatne głównie do 
przetwórstwa.

• `Polar` - licencjonowana polska odmiana deserowa, 
objęta ochroną prawną od 2008 roku. Owoce są czarne, 
bardzo duże (ok. 7 g) i smaczne, nadają się do 
bezpośredniego spożycia i do przetwórstwa.

ORKANPOLAR



Cel doświadczenia

1. Potwierdzenie przydatności owoców jeżyn do 
produkcji soków NFC.

2. Wyznaczenie krytycznych etapów produkcji 
wpływających na jakość soku NFC.

3. Oznaczenie zawartości związków prozdrowotnych w 
wytłokach.



Charakterystyka fizykochemiczna surowca

Odmiana
Sucha substancja 

[%]
Ekstrakt

[oBx]
Kwasowość 

[%]
E/K 

Elagotaniny
[mg/100 g]

Antocyjany 
[mg/100 g]

Aktywność 
przeciwutleniająca * 

[mg Trolox /g]

`Orkan` 13,9 ± 0,2 10,1 ± 0,1 1,67 ± 0,1 6,1 ± 0,1 159 ± 23 115 ± 3,2 7,14 ± 0,11

`Polar` 15,0 ± 0,2 10,2 ± 0,2 1,21 ± 0,1 8,4 ± 0,4 118 ± 18 94 ± 4,8 6,73 ± 0,18

Średnie ± odchylenie standardowe (n=3). Różnice statystycznie istotne oznaczono czcionką czerwoną, 
p=0,05
* Aktywność przeciwtleniająca wyrażona jako zdolności do dezaktywacji kationorodników ABTS



Rozdział chromatograficzny antocyjanów 
występujących w jeżynie

`Orkan`:78% 

`Polar`: 84%
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Schemat technologiczny przetwarzania jeżyn na sok

Podgrzewanie przeponowe do 
50 oC

Rozdrabnianie owoców 
(BASIS 91/55, Fryma- Maschinen

AG, Rheinfelden, Switzerland)

Obróbka enzymatyczna 
Rohapect 10L 200 g/t, 
temp. 50 oC, 1 godzina

Tłoczenie na prasie 
Przekładkowej 10 min

Wydajność tłoczenia soku (n=3)
• `Orkan` 89% ± 0,2%
• `Polar` 88% ± 0,1%



Wirowanie soku surowego
(LAB 102B-25, Alfa Laval, Brentford, 

Middlesex, UK)

Wytłoki

Sok surowy

Pasteryzacja przepływowa
T = 92 oC, t = 30s 

(Pasteryzator płytowy P20-VB Alfa-Laval)

Pobranie 
próbki 
analitycznej

Pobranie 
próbki 
analitycznej

Pobranie 
próbki 
analitycznej

Pobranie 
próbki 
analitycznej

Tłoczenie na prasie przekładkowej

Schemat technologiczny przetwarzania jeżyn na sok



Charakterystyka fizykochemiczna soków i wytłoków 

Średnie ± odchylenie standardowe (n=3). Różnice statystycznie istotne oznaczono czcionką czerwoną, p=0,05
*Aktywność przeciwutleniająca wyrażona jako zdolności do dezaktywacji kationorodników ABTS

Odmiana
Sucha 

substancja 
[%] 

Ekstrakt
[oBx]

Kwasowość 
[%]

E/K
Elagotaniny
[mg/100 g]

Antocyjany 
[mg/100g]

Aktywność 
przeciwutleniająca* 
(mg Troloxu/g  s.s.

Sok 
pasteryzowany

`Orkan` 10,6 ± 0,1 10,8 ± 0,1 1,8 ± 0,0 6,0 ± 0,0 19 ± 4 92 ± 3,1 28,6 ± 1,0

`Polar` 10,3 ± 0,4 10,5 ± 0,4 1,2 ± 0,7 8,4 ± 0,3 15 ± 6 66 ± 4,3 21,9 ± 1,6

Wytłoki

`Orkan` 51,5 ± 1,7 - 1,3 ± 0,1 - 276 ± 38 150 ± 14,8 61,3 ± 1,3

`Polar` 49,8 ± 1,0 - 1,1 ± 0,0 - 252 ± 14 120 ± 3,7 52,2 ± 2,3



Bilans antocyjanów w procesie produkcji soku

Sok
pasteryzowany

62%

Wytłoki
15%

Straty
23%

`Orkan’

Sok
pasteryzowany 

52%

Wytłoki
15%

Straty
33%

`Polar’



Straty antocyjanów na poszczególnych etapach 
produkcji soku

-8%
-1% -0,5% -7,5%

`Orkan’ `Polar’

Straty antocyjanów na etapie podgrzewania i rozdrabniania owoców: 
16% ORKAN i 26% POLAR

Sok 
surowy

Sok 
wirowany

Sok 
pasteryzowany

Sok 
surowy

Sok 
wirowany

Sok 
pasteryzowany



Zawartość elagotanin w surowcu, soku i wytłokach 

`Orkan’`Polar’

15% 47%18% 64%



Wnioski:

Zastosowanie enzymu pektynolitycznego umożliwia uzyskanie 
wysokiej wydajności tłoczenia soku z jeżyn do 89%

Uzyskane wyniki świadczą o dużej przydatności owoców jeżyn do 
produkcji wysokiej jakości soku NFC, które mogą być 
wykorzystane jako komponent nieznanych na polskim rynku 
soków mieszanych.

Transfer antocyjanów z surowca do soku pasteryzowanego 
wynosi 50-60%.

Wytłoki po produkcji soku z jeżyn są cennym surowcem, 
zawierają 15 % całkowitej zawartość antocyjanów w surowcu 
oraz 60% całkowitej zawartość elagotanin.

Zwiększenie produkcji owoców jeżyn na terenie Polski może 
stanowić obiecujący kierunek dywersyfikacji produkcji 
ogrodniczej 



Dziękuje za uwagę!!!

Praca została wykonana w ramach programu wieloletniego IO (2015-2020), 
finansowanego przez: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Dorota Kruczyńska

Sprawozdanie roczne za 2017 rok

1.4. Nowe gatunki dla poszerzenia

i zróżnicowania produkcji roślin

ogrodniczych, w tym żywności

funkcjonalnej

Program Wieloletni ustanowiony Uchwałą nr 105/2015 Rady Ministrów 

z 14 lipca 2015 r., nadzorowany przez Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi



Zespół realizujący zadanie

• Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych

• Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i

Nasiennictwa Roślin Ogrodniczych

• Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców

i Warzyw

Kierownik – D. Kruczyńska

Program Wieloletni ustanowiony Uchwałą nr 105/2015 Rady Ministrów 

z 14 lipca 2015 r., nadzorowany przez Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi



Cel badań

• poszerzenie asortymentu roślin w produkcji ogrodniczej

przez wprowadzenie nowych gatunków

• przebadanie owoców z zastosowaniem nowoczesnych

technik analitycznych

• poszerzenie oferty produktów ogrodniczych, w tym o

podwyższonych właściwościach prozdrowotnych,

przydatnych do produkcji żywności funkcjonalnej

Program Wieloletni ustanowiony Uchwałą nr 105/2015 Rady Ministrów 

z 14 lipca 2015 r., nadzorowany przez Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi



Realizacja celu badań

• doświadczenia polowe

• 11 gatunków: borówka niska (Vaccinium angustifolium), dereń

jadalny (Cornus mas L.), jagoda kamczacka (Lonicera caerulea L. var.

kamtschatica Sevast.), jeżyna bezkolcowa (Rubus fruticosus L.), pigwa

pospolita (Cydonia oblonga Mill.), rokitnik pospolity (Hippophaë

rhamnoides L), róże owocowe (Rosa spp. – 2 gatunki), świdośliwa

olcholistna (Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M. Roem.), winorośl

(Vitis vinifera L.) oraz żurawina wielkoowocowa (Vaccinium macrocarpon

Aiton),

• liczba doświadczeń – 15

• liczba ocenianych odmian - 169

Program Wieloletni ustanowiony Uchwałą nr 105/2015 Rady Ministrów 

z 14 lipca 2015 r., nadzorowany przez Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi



Realizacja celu badań

• doświadczenia laboratoryjne

• określenie zawartości podstawowych składników

odżywczych i prozdrowotnych w owocach

• produkcja przetworów w skali półtechnicznej

• ocena wytworzonego produktu

• określenie sposobu pozyskiwania i utrwalania

surowca

• określenie wpływu różnych technologii

przechowywania na surowiec

Program Wieloletni ustanowiony Uchwałą nr 105/2015 Rady Ministrów 

z 14 lipca 2015 r., nadzorowany przez Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi



Upowszechnianie wyników

Program Wieloletni ustanowiony Uchwałą nr 105/2015 Rady Ministrów 

z 14 lipca 2015 r., nadzorowany przez Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi

• udział w konferencjach i sympozjach krajowych

• aktywny udział spotkaniach z producentami

• XX Dni Otwarte Instytutu Ogrodnictwa w Dąbrowicach -

Nowe gatunki sadownicze w doświadczeniach IO

• poradnictwo w czasie Skierniewickiego Święta Kwiatów,

Owoców i Warzyw

• przygotowywanie ofert wdrożeniowych

• opracowywanie artykułów i publikacji naukowych

• upowszechnianie wyników poprzez stronę internetową



• Informacje udostępnione na stronie www.inhort.pl

Upowszechnianie wyników

Program Wieloletni ustanowiony Uchwałą nr 105/2015 Rady Ministrów 

z 14 lipca 2015 r., nadzorowany przez Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi

http://www.inhort.pl/


Dziękuję za uwagę

Program Wieloletni ustanowiony Uchwałą nr 105/2015 Rady Ministrów 

z 14 lipca 2015 r., nadzorowany przez Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi


