
Постановка проблеми. Оцінюючи важли-
вість включення якнайповнішого різновиду 
плодово-ягідної продукції у раціон харчування 
людини, відзначимо його невід’ємну роль у 
повноцінності харчування. Провівши аналіз, 
було з’ясовано, що тенденція до збалансовано-
го харчування, не виключенням чого є свіжі 
фрукти, спостерігається протягом останніх де-
сятиріч [1]. У структурі виробництва плодово-
ягідних культур в Україні яблука з великим 
відривом займають перше місце [2].У першу 
п’ятірку країн-виробників яблук у світі вхо-
дять Китай (понад 50 % світового виробницт-
ва), США – 6,8, Польща – 4,2, Туреччина – 4,0 
й Італія – 3,6 %. На наступних п’яти сходин-
ках з показниками середньорічного виробниц-
тва 3,2–1,1 млн тонн розташовуються Індія, 
Франція, Чилі, Бразилія й Україна. До п’ятірки 
держав, що істотно збільшили виробництво 
яблук за останні шість років, входять Туреччи-
на, Україна, Чилі й Бразилія [3]. 

В літературі вказується, що значна доля 
споживання яблук призводить до необхідності 
обов’язкового врахування вмісту в них мікро-
елементів, ессенціальних мікроелементів, а 
також важких металів [4, 5]. 

Враховуючи сказане вище, а також той 
факт, що дані стосовно вмісту окремих мінера-
льних речовин у яблуках, що вирощують в 
Україні, нечисленні, метою нашої роботи було 
дослідити їх мінеральний склад за вмістом біо-
генних елементів і важких металів.  
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шення поставленої мети було відібрано 3 різ-
них сорти яблук: Голден Делішес, Фуджі та 
Ренет Симиренка, виробництво яких в Україні 
знаходиться на передових позиціях [2], що бу-
ли придбані в одній із торгових мереж. Лабо-
раторні дослідження проводили в НДЦ біобез-
пеки та екологічного контролю ресурсів АПК 
Дніпропетровського ДАЕУ. 

Відібрані зразки після видалення серцевини 
з кісточками 5 випадково відібраних яблук в 
кожному випробуванні подрібнювали, після 
чого в одержаній масі проводили визначення 
вмісту сухої речовини шляхом висушування 
до постійної маси за температури + 105 ˚С. 
Отриманий сухий залишок озоляли шляхом 
сухої мінералізації у муфельній печі при тем-
пературі 450±5 °С упродовж 10-12 год. з пода-
льшим розчиненням зольного залишку в роз-
чині нітратної кислоти. 

Кількісне визначення мінеральних речовин 
проводили на атомно-абсорбційному спектро-
фотометрі S-115 FCM з атомізацією в полум’ї 
газової суміші ацетилен-повітря. Вимірювання 
атомного поглинання проводили при характер-
них аналітичних лініях для кожного металу: 
Mg – 285,2 нм; Fe – 248,3 нм; Zn – 213,9 нм; 
Co – 240,7 нм; Cu – 324,7 нм; Pb – 283,3 нм;  
Mn – 279,5 нм і Cd – 228,8 нм. Розрахунок 
проводили за калібрувальним графіком, побу-
дованим із використанням стандартних держа-
вних зразків складу розчинів [6, 7].  

Визначення вмісту мінеральних речовин 
для кожного зразка проводили в трьох повто-
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рах. Різниця між середніми значеннями визна-
чали за допомогою множинного тесту Дункана 
для однофакторного дисперсійного аналізу, 
використовуючи програмне забезпечення IBM 
SPSS Statistics 24.0 [8]. Середні значення для 
різних комбінацій, помічені однаковими літе-
рами, суттєво не відрізняються між собою за 
рівнем значимості при рівні α = 0,05. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Як показали наші дослідження, вміст сухої ре-
човини коливався в діапазоні 14,7–17,2 % і ви-
явився вірогідно вищим у яблуках сорту Фу-
джі порівняно з іншими досліджуваними сор-
тами (рисунок). 

Отримані дані за вмістом сухої речовини 
співпадають з літературними щодо сорту Ре-
нет Симиренка [9]. Як вказують автори, показ-
ник є достатньо стійким для кожного сорту і 
суттєво відхиляється лише за екстремальних 
метеоумов. Варто зазначити, що достатньо ви-
сокий рівень сухих розчинних речовин у яблу-
ках сорту Фуджі встановлено і іншими дослід-
никами [10].  

Концентрація Кальцію у яблуках сортів Фу-
джі та Ренет Симиренка була вірогідно ви-
щою, порівняно з Голден Делішес відповідно 
на 24,5 % і 28,3 % (табл. 1). 

У літературі наводяться різні дані щодо 
концентрації Кальцію в яблуках. Окремі авто-
ри взагалі не виявляють цей хімічний елемент 
[11], інші ж, навпаки, наводять достатньо ви-
сокі значення – 920 мг/100 г сухої речовини 
[12]. Звісно, можливо, що такі відмінності по-
в’язані з різним надходженням Кальцію з ґру-

нтів. Проте, ми схильні вважати, що вони по-
в’язані з різними методичними підходами до 
визначення вмісту цього елементу. В свою 
чергу, наші дані стосовно рівню Кальцію в яб-
луках співпадають з роботами M. Manzooretal 
[13] і, в меншій мірі, C. Oanaetal [14]. 

Концентрація Магнію в яблуках може сут-
тєво варіювати залежно від численної кількос-
ті чинників. У наших дослідженнях вона спів-
падала з літературними даними [14] і знаходи-
лася в діапазоні 206,0–308,3 мг/кг сухої речо-
вини. Крім того, нами встановлено, що рівень 
Магнію суттєво не відрізнявся між собою в 
яблуках сортів Голден Делішес і Фуджі. Вод-
ночас, Ренет Симиренка вірогідно переважав 
їх за даним показником відповідно на 49,7 % 
та 38,6 %. 

Вміст Феруму в яблуках серед інших харчо-
вих продуктів може досягати високих значень. 
Враховуючи, що елемент знаходиться в легко-
доступній органічній формі, а також той факт, 
що в яблуках міститься значна кількість аскор-
бінової кислоти, яка стимулює абсорбцію залі-
за, вони можуть розглядатися як продукт, 
спрямований на профілактику залізодефіцит-
ної анемії [15]. Нами встановлено, що в дослі-
джених сортах яблук рівень Феруму знаходив-
ся в діапазоні 24,9-40,0 мг/кг, що співпадає з 
результатами досліджень інших авторів [9, 
14]. При цьому вірогідної різниці між сортами 
Голден Делішес і Ренет Симиренка нами не 
виявлено, тоді як Фуджі, мав вищий рівень 
Феруму відповідно на 32,4 % і 60,6 %. 

Яблука сорту Фуджі за вмістом Мангану 
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Рисунок. Вміст сухої речовини у яблуках різних сортів, %  
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суттєво не відрізнялись від інших досліджених 
яблук. Водночас, Ренет Симиренка містив цьо-
го мікроелементу на 45,2 % більше порівняно 
з Голден Делішес. В абсолютних значеннях 
концентрація Мангану виявилася меншою по-
рівняно з даними інших авторів в 2-10 разів [4, 
11], але вищою, ніж у дослідженнях C. Oan-
aetal [14]. 

Кобальт виявився тим мікроелементом, 
вміст якого, був найменшим. Очевидно, цим 
пояснюється його висока варіабельність в до-
сліджених сортах (табл. 1). І якщо сорти Фу-
джі та Голден Делішес між собою за цим пока-
зником суттєво не відрізнялися, то Ренет Си-
миренка мав більший вміст Кобальту відповід-
но в 4,0 і 6,7 рази. 

Отже, за вмістом макро- і мікроелементів 
досліджені сорти не є рівноцінними. Зокрема, 
найбільш повноцінними за вмістом Кальцію, 
Магнію, Мангану і Кобальту слід вважати яб-
лука Ренет Симиренка, тоді як за концентраці-

єю Феруму – Фуджі. Серед досліджених сор-
тів яблук Голден Делішес виявився найменш 
збагаченим на основні макро- і мікроелементи.  

Безпечність продуктів харчування, зокрема, 
яблук, визначається їх нешкідливістю. Одним 
із чинників, що її визначає, є концентрація ва-
жких металів, рівень яких необхідно контро-
лювати під час реалізації плодово-ягідної про-
дукції і які можуть завдати серйозної шкоди 
здоров’ю людини [5, 17, 18].  

Нижче (табл. 2) наведено вміст досліджених 
важких металів у зразках всіх трьох сортів яб-
лук.  

Як показано за вмістом важких металів згід-
но вимог СанПиН 42-123-4089-86 всі дослі-
джені зразки містять Купрум, Цинк, Плюмбум 
і Кадмій у межах ГДК. Аналізуючи одержані 
дані, слід відзначити, що концентрація Купру-
му і Цинку була в 10-30 разів нижчою від меж 
ГДК і співпадала з даними, описаними іншими 
дослідниками [14]. Крім того, концентрація 
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Таблиця 2. Вміст деяких важких металів у яблуках різних сортів (в розрахунку 

на суху речовину та натуральну вологість)  

Показник 
Сорт 

Голден Делішес Фуджі Ренет Симиренка 

Кальцій, мг/кг 476,4а 593,0b 611,4b 

Магній, мг/кг 206,0а 222,5а 308,3b 

Ферум, мг/кг 30,2a 40,0b 24,9a 

Манган, мг/кг 1,55a 1,90a,b 2,25b 

Кобальт, мг/кг 0,03a 0,05a 0,20b 

Таблиця 1. Вміст деяких макро- і мікролементів у яблуках різних сортів 
(в розрахунку на суху речовину)  

Показник 
Сорт 

ГДК [16] Голден Делі-
шес 

Фуджі Ренет Симиренка 

Купрум, мг/кг 
3,16b 2,26a 2,78a,b - 
0,46 0,39 0,42 5,0 

Цинк, мг/кг 
2,61a 2,18a 3,30b - 
0,38 0,37 0,50 10,0 

Плюмбум, мг/кг 
0,00a 0,46b 1,22c - 

0,00 0,08 0,18 0,4 

Кадмій, мг/кг 
0,00a 0,00a 0,00a - 

0,00 0,00 0,00 0,03 



Кадмію в усіх зразках була нижчою від межі 
чутливості приладу, те ж саме стосується вміс-
ту Плюмбуму в яблуках сорту Голден Делі-
шес. На можливу відсутність окремих важких 
металів у яблуках також вказується в літерату-
рі [4]. 

Зазначимо, що Купрум і Цинк в організмі 
виконують численні функції, входячи до низки 
ферментів, а тому розглядаються також як ес-
сенціальні мікроелементи [19]. Слід відзначи-
ти, що загальна закономірність щодо накопи-
чення біогенних елементів, відзначена нами 
для інших металів, зберігалася і відносно Цин-
ку: його вміст був найвищим у яблуках сорту 
Ренет Симиренка. Зокрема, він перевищував 
Голден Делішес на 26,4 % і Фуджі – на 51,4 %. 
Проте, концентрація Купруму була вищою в 
яблуках сорту Голден Делішес, вірогідно пере-
вищуючи її у яблуках сорту Фуджі на 39,8 %. 

Водночас, варто відзначити, що більший 
рівень накопичення різних металів у сухій ре-
човині яблук Ренет Симиренка стосується і 
Плюмбуму: його концентрація була в 2,65 ра-
зи вищою, ніж у Фуджі. Натомість, Голден Де-

лішес взагалі не містив цього важкого металу. 
Висновки. 
1. За вмістом макро- і мікроелементів най-

більш повноцінними за вмістом Кальцію, Маг-
нію, Мангану і Кобальту слід вважати яблука 
Ренет Симиренка, тоді як за концентрацією 
Феруму – Фуджі.  

2. За вмістом важких металів згідно вимог 
СанПиН 42-123-4089-86 яблука всіх дослідже-
них сортів містять Купрум, Цинк, Плюмбум і 
Кадмій у межах ГДК. 

3. Яблука сорту Ренет Симиренка схильні 
до накопичення окремих мінеральних сполук, 
що слід враховувати під час оцінки якості і 
безпеки як самих яблук, так і продуктів їх пе-
реробки.  

Перспективи подальших досліджень. З 
огляду на отримані результати, перспективним 
виглядає подальше вивчення мінерального 
складу як яблук цих же сортів, так і створення 
бази даних щодо поживної цінності і безпеч-
ності яблук інших сортів з урахуванням їх ра-
йонування.  
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВЫРОЩЕННЫХ В УКРАИНЕ ЯБЛОК РАЗНЫХ СОРТОВ 

Ефимов В. Г., Махова В. А., Заврина С. В. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

 
В статье приведены результаты определения минерального состава яблок трех сортов: Ренет Сими-

ренко, Фуджи и Голден Делишес. В результате исследований установлено, что по содержанию макро- и 

микроэлементов наиболее полноценными по содержанию кальция, магния, марганца и кобальта следует 

считать яблоки Ренет Симиренко, тога как по концентрации железа - Фуджи. По содержанию тяже-

лых металлов в соответствии с требованиями СанПиН 42-123-4089-86 яблоки всех исследованных сор-

тов содержат медь, цинк, свинец и кадмий в пределах ПДК. 

 

Ключевые слова: яблоки, минеральный состав, тяжелые металлы. 

MINERAL COMPOSITION OF THREE APPLE CULTIVAR IN UKRAINE  

Yefimov V.G., Makhova V.A., Zavrina S.V. 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University,Dnipropetrovsk 

The article presents the results of determining the mineral composition of three apples grades: Reinette 

Simirenko, Fuji and Golden Delicious. The aim was to investigate the content of essential elements (Calcium, 

Magnesium, Iron, Magnesium, Cobalt) and heavy metals (copper, Zinc, Cadmium and Lead). 

The samples of apples after removing the core with seeds from 5 randomly selected apples crushed, after 

which the resulting mass was performed determination of dry matter by drying to constant weight. Quantitative 

determination of mineral content was performed by atomic absorption spectrophotometry. All analysis was car-

ried out three times and the results are mean. The difference between the average values were determined using 

Duncan multiple test using the software IBM SPSS Statistics 24.0. 

As a result of studies found that the concentration of calcium in Fuji apples and Reinette Simirenko was sig-

nificantly higher compared to the Golden Delicious respectively 24.5% and 28.3%. Magnesium concentration in 

apples was in the range 206,0-308,3 mg / kg of dry matter, and not significantly different among themselves in 

apple varieties Golden Delicious and Fuji. However, Reinette Simirenko probably dominated them for this indica-

tor respectively 49.7% and 38.6%. 
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In the studied varieties of apples iron level was in the range of 24,9-40,0 mg/kg, with a significant difference 

between the varieties Golden Delicious and Reinette Simirenko not found us, while Fuji had higher levels of iron, 

respectively, 32.4% and 60.6%. 

Reinette Simirenko apples contained the highest level of Cobalt, which was compared with other varieties in 

4,0 and 6,7 times. 

As a result of studies found that the content of heavy metals in accordance with the requirements of SanPiN 

42-123-4089-86 apples all studied varieties contain Copper, Zinc, Lead and Cadmium within themaximum per-

missible level. However, the highest level Lead found in apples Reinette Simirenko. 

Conclusion. Reinette Simirenko apples tend to accumulate certain mineral compounds that should be consid-

ered in evaluating the quality and safety of both the apples and their products. 

 

Key words:apples, mineral composition, heavy metals. 


