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Streszczenie. Celem pracy była ocena wpływu parametrów 
sublimacyjnego suszenia (temperatury i ciśnienia) na retencję 
barwników chlorofilowych i karotenoidowych w suszach z li-
ści selera. Do badań wykorzystano liście selera zwyczajnego 
(Apium graveolens L.) odmiany Monarch. Wstępnie zamrożone 
liście selera suszono sublimacyjnie w zakresie temperatur 20°C 
– 70°C, przy ciśnieniach: 30 Pa, 63 Pa, 125 Pa, 198 Pa. Proces 
suszenia przeprowadzono w suszarce sublimacyjnej Alpha 1-4 
o jednostronnym, kontaktowym sposobie dostarczania ciepła. 
Zawartość chlorofili i karotenoidów oznaczano w oparciu o me-
todę Lichtenthalera. Do badań wykorzystano jednowiązkowy, 
absorpcyjny spektrofotometr typu Diode Array, Hewlett-Packard 
8453. Wykazano istotny wpływ (na poziomie istotności α = 0,05) 
temperatury płyt grzejnych i ciśnienia w komorze suszenia na 
zawartość chlorofilu a, chlorofilu b oraz na sumę karotenoidów 
w suszach z liści selera. 
Słowa kluczowe: suszenie sublimacyjne, chlorofil, karotenoidy, 
liście selera.

WSTĘP

Seler zwyczajny (Apium graveolens L.) należący do ro-
dziny baldaszkowatych (Umbelliferae=Apiaceae), pochodzi 
od dziko rosnącego w Europie, a także w Azji i Australii 
selera błotnego [23]. Jest to dwuletnia roślina warzywna, 
przyprawowa i lecznicza znana już w starożytności.

Seler zwyczajny znajduje się w wykazie roślin przypra-
wowych i przypraw [12, 13]. Surowcem przyprawowym są 
korzenie i liście tej rośliny, które dzięki zawartości olejków 
eterycznych, charakteryzują się specyficznym smakiem 
i aromatem [16]. Liście, które zbiera się przed lub w cza-
sie kwitnienia, a także po przekwitnięciu rośliny, służą 
w stanie świeżym lub wysuszonym do otrzymywania przy-
praw rosołowych. Olejek selerowy znajduje zastosowanie 
w przemyśle monopolowym do produkcji likierów. Liście 
zawierają znaczne ilości witaminy C (ok. 100 mg/100 g) 
oraz karoten (do 10 mg/100 g), białka, chlorofil, olejek ete-

ryczny (30-100 mg%), składniki mineralne, w tym głównie 
fosfor i żelazo.

Seler jest rośliną wyjątkowo cenną. Pobudza apetyt, 
przyspiesza trawienie, działa moczopędnie oraz wzmacnia 
układ nerwowy. Napar z liści selera zalecany jest w choro-
bach wątroby, nerek, pęcherza oraz w pokrzywce alergicz-
nej. Stosowany jest w miażdżycy i do sporządzania gojącej 
maści selerowej. Seler jest jednym z najpowszechniej uży-
wanych warzyw przyprawowych [25].

Chlorofile i karotenoidy to naturalne barwniki zloka-
lizowane wspólnie w chloroplastach liści w formie kom-
pleksu z chloroplastyną – specyficznym białkiem [27]. Ze 
względu na swoją strukturę chlorofile należą do barwników 
porfirynowych a u roślin wyższych występują w postaci 
niebiesko-zielonego chlorofilu a i żółto-zielonego chlorofilu 
b, zwykle w stosunku 3:1 [8, 27]. Biorą one udział w proce-
sach biosyntezy oraz nadają zieloną barwę roślinom. Chlo-
rofile należą do najmniej trwałych barwników roślinnych. 
Naruszenie struktury tkankowej oraz zabiegi technologiczne 
w tym szczególnie suszenie powodują przemianę chlorofili 
w feofitynę [24], przy czym bardziej podatnym na degra-
dację jest chlorofil a co skutkuje zmianą barwy w kierunku 
zielono-żółtym [4, 5, 18, 22, 31]. Ze względu na właściwości 
bakteriostatyczne chlorofil wykorzystywany jest w przemy-
śle farmaceutycznym i kosmetycznym a także w przemyśle 
spożywczym do barwienia produktów żywnościowych [27].

Karotenoidy to polienowe barwniki rozpuszczalne 
w tłuszczach, syntetyzowane przez rośliny wyższe a także 
grzyby, bakterie i algi. Biologiczne znaczenie tych związ-
ków polega na nadawaniu zabarwienia roślinom, są one 
zaangażowane w procesie fotosyntezy, uczestnicząc w prze-
kazywaniu energii w obecności chlorofili. Niektóre z nich 
są prekursorami barwników wzrokowych u ludzi i zwierząt, 
odgrywających ważną rolę w procesie widzenia, wykazują 
one także działanie ochronne przeciw wielu chorobom [1, 3, 
11, 17, 32]. Karotenoidy są prekursorami witaminy A i jed-
nymi z najsilniejszych antyoksydantów, posiadają zdolność 
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zmiatania wolnych rodników i wygaszania tlenu singleto-
wego [8, 33]. Degradacja barwników karotenoidowych na-
stępuje w wyniku bezpośredniego działania tlenu i światła, 
czemu towarzyszy zmiana barwy i zapachu spowodowana 
powstawaniem karbonylowych związków lotnych [8, 27].

Utrwalanie roślin przyprawowych, w tym liści selera 
zwyczajnego prowadzi do zmian w strukturze i zawartości 
chlorofili i karotenoidów powodując zmniejszenie aktyw-
ności biologicznej tych związków. 

Za jedną z najlepszych metod utrwalania żywności, 
uznaje się odwadnianie na drodze sublimacyjnego suszenia. 
Wyższość tej metody w odniesieniu do innych metod susze-
nia, polega lepszym zachowaniu cech organoleptycznych, 
smaku, zapachu i barwy oraz naturalnego składu chemiczne-
go [10, 14, 15, 34]. Suszenie na drodze sublimacji zalecane 
jest w odniesieniu do materiałów zawierających składniki 
antyoksydacyjne wrażliwe na ciepło [26].

Celem pracy była ocena zmian zawartości chlorofili oraz 
sumy karotenoidów w liściach selera zwyczajnego (Apium 
graveolens L.) odmiany Monarch suszonego sublimacyjnie 
w zróżnicowanych warunkach a także zbadanie wpływu 
temperatury płyt grzejnych i ciśnienia w komorze susze-
nia na zawartość oznaczanych barwników w otrzymanych 
suszach.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Do badań wykorzystano liście selera zwyczajnego 
(Apium graveolens L.) odmiany Monarch. Surowiec pocho-
dził z plantacji przemysłowej, z zagłębia zielarskiego Fajsła-
wice. W świeżych liściach oznaczono zawartość suchej 
substancji wg PN – ISO 1026:2000. Materiał doświadczalny 
nie był poddawany obróbce wstępnej w postaci blanszo-
wania (pomimo zwiększenia retencji chlorofili) z uwagi na 
znaczne straty olejków eterycznych już na wstępie procesu 
utrwalania [30]. Zdrowe liście selera, o jednakowym stopniu 
dojrzałości wegetacyjnej zamrożono w całości w temperatu-
rze –30°C w warunkach konwekcji swobodnej a następnie 
suszono w suszarce sublimacyjnej ALPHA1-4 o jedno-
stronnym, kontaktowym sposobie dostarczania ciepła do 
końcowej zawartości wody wynoszącej około 5% [9]. Pro-
ces sublimacyjnego suszenia prowadzono w temperaturze: 
20°C, 30°C, 35°C, 40°C, 45°C, 50°C, 60°C, 70°C oraz pod 
ciśnieniem 30 Pa, 63 Pa, 125 Pa, 198 Pa. Zawartość chlo-
rofilu a i chlorofilu b oraz sumy karotenoidów w materiale 
świeżym i suszu wykonano metodą spektrofotometryczną, 
wykorzystując absorpcyjny spektrofotometr jednowiązkowy 
typu Diode Array, Hewlett-Packard 8453, działający w za-
kresie 190-1100 nm. Sposób wykonania oznaczenia oparto 
na metodzie Lichtenthalera polegającej na ekstrakcji barwni-
ków 80% roztworem acetonu a następnie odczycie wartości 
absorbancji przy długościach fal charakterystycznych dla 
chlorofilu a, chlorofilu b i karotenoidów [6].

Ze średniej próby [20] surowca i otrzymanych w zróż-
nicowanych warunkach suszów do oznaczenia pobrano 
odpowiednią porcję materiału i odważono z dokładnością 
0,001g. Następnie próbkę przeniesiono do porcelanowego 
moździerza i po zalaniu 3 ml 80% uwodnionego acetonu 

cz.d.a., rozcierano przez 2 min. Powstałą zawiesinę zbierano 
strzykawką i przenoszono do eppendorfówki a następnie 
odwirowano w wirówce przez 3 minuty. Otrzymany super-
natant zebrano ilościowo i oznaczono jego objętość. Z uwagi 
na fakt, że ponowna ekstrakcja osadu nie dała pozytywnego 
rezultatu, uznano, że cała pula barwników została wyekstra-
howana za pierwszym razem. Następnie pipetą odmierzono 
100 μl supernatantu i po dodaniu 2 ml 80% uwodnionego 
acetonu, mierzono widmo absorpcji, odczytując wartości 
absorbancji przy długościach fal charakterystycznych dla 
chlorofilu a, chlorofilu b i karotenoidów wynoszących odpo-
wiednio: 470 nm, 646,8 nm i 663,2 nm. Do pomiarów widm 
absorpcji wykorzystano kuwetę kwarcową firmy Sigma.

Zawartość chlorofilu a, chlorofilu b oraz sumy karote-
noidów obliczano ze wzorów:
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gdzie: 

A – absorbancja, 

Ca – zawartość chlorofilu a [mg/100 g ], 

Cb – zawartość chlorofilu b [mg/100 g], 

Cx+c – zawartość sumy karotenoidów [mg/100g]. 
 

Zawartość barwników chlorofilowych oraz sumy karotenoidów przeliczono na 100 g 

suchej substancji.  

Otrzymane wyniki poddano weryfikacji statystycznej, przeprowadzając dwuczynnikową 

analizę wariancji na poziomie istotności α = 0,05 oraz analizę regresji, w oparciu o program 

STATISTICA5.1. 

 
WYNIKI BADAŃ 

 
Średnia zawartość barwników chlorofilowych i karotenoidowych w świeżych liściach 

selera wynosiła: chlorofilu a - 745,4 4 mg/100 gs.s., chlorofilu b - 249,2 4 mg/100 gs.s., suma 

karotenoidów - 114,0 mg/100gs.s.  

Wyznaczone doświadczalnie zawartości tych związków, poddano dwuczynnikowej analizie 

wariancji testującej istotność wpływu temperatury płyt grzejnych, ciśnienia w komorze i 

jednoczesnego wpływu obu wymienionych zmiennych niezależnych. Uzyskane wyniki 

przedstawiono w Tabelach 1-3. 

 

Tabela 1. Dwuczynnikowa analiza wariancji – wpływ temperatury i ciśnienia w komorze suszenia na zawartość 
chlorofilu a w suszu z liści selera 

Table 1. Two factor variance analysis – the influence of temperature and pressure in drying chamber on 
chlorophyll a content in dried leaves of celery 

Źródło wariancji df MS df błąd MS błąd F poziom p 

temperatura 7 38916,33 160 6,934464 5612,017 0,00000 

ciśnienie 3 14660,26 160 6,934464 2114,115 0,00000 

interakcja 21 228,0882 160 6,934464 32,89196 0,00000 

, 

gdzie:
A – absorbancja,
Ca – zawartość chlorofilu a [mg/100 g ],
Cb – zawartość chlorofilu b [mg/100 g],
Cx+c – zawartość sumy karotenoidów [mg/100g].

Zawartość barwników chlorofilowych oraz sumy karo-
tenoidów przeliczono na 100 g suchej substancji. 

Otrzymane wyniki poddano weryfikacji statystycznej, 
przeprowadzając dwuczynnikową analizę wariancji na po-
ziomie istotności α = 0,05 oraz analizę regresji, w oparciu 
o program STATISTICA5.1.

WYNIKI BADAŃ

Średnia zawartość barwników chlorofilowych i karote-
noidowych w świeżych liściach selera wynosiła: chlorofilu 
a – 745,4 4 mg/100 gs.s., chlorofilu b – 249,2 4 mg/100 gs.s., 
suma karotenoidów – 114,0 mg/100gs.s. 

Wyznaczone doświadczalnie zawartości tych związków, 
poddano dwuczynnikowej analizie wariancji testującej istot-
ność wpływu temperatury płyt grzejnych, ciśnienia w komorze 
i jednoczesnego wpływu obu wymienionych zmiennych nie-
zależnych. Uzyskane wyniki przedstawiono w Tabelach 1-3.

Ta b e l a  1 .  Dwuczynnikowa analiza wariancji – wpływ tem-
peratury i ciśnienia w komorze suszenia na zawartość chlorofilu 
a w suszu z liści selera
Ta b l e  1 .  Two factor variance analysis – the influence of tem-
perature and pressure in drying chamber on chlorophyll a content 
in dried leaves of celery

Źródło 
wariancji df MS df 

błąd MS błąd F poziom 
p

temperatura 7 38916,33 160 6,934464 5612,017 0,00000
ciśnienie 3 14660,26 160 6,934464 2114,115 0,00000
interakcja 21 228,0882 160 6,934464 32,89196 0,00000
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Ta b e l a  4 .  Równania regresji – zawartość chlorofilu a w suszu z liści selera jako funkcja temperatury płyt grzejnych 
Ta b l e  4 .  Regression equations – the chlorophyll a content in dried leaves of celery as a function of heating plates temperature

p[Pa] Równanie regresji Współcz.
r regresji β Błąd st. β Poziom p

30 Ca(t)=682,51+1,66299t-0,069t2+0,00029t3

R2=0,9963

a 0,00000
b 0,60619 0,25112 0,02001
c -2,3148 0,55381 0,00014
d 0,72688 0,31255 0,02471

63 Ca(t) = 677,5929+1,797384t – 0,04937t2

R2 = 0,9960

a 0,00000
b 0,675633 0,062447 2,46E-15
c -1,65601 0,062447 2,94E-31

125 Ca(t) = 684,9152+1,50936t-0,04017t2

R2 = 0,9948

a 0,00000
b 0,675633 0,062447 4,17E-14
c -1,65601 0,062447 4,14E-29

198 Ca(t) = 678,493+2,50078t – 0,0502t2

R2 = 0,9934

a 0,00000
b 1,13103 0,07005 2,4E-20
c -2,0914 0,07005 2,6E-31

Ta b e l a  5 .  Równania regresji – zawartość chlorofilu b w suszu z liści selera jako funkcja temperatury płyt grzejnych 
Ta b l e .  5 .  Regression equations – the chlorophyll b content in dried leaves of celery as a function of heating plates temperature

p[Pa] Równanie regresji Współcz.
r. regresji β Błąd st. β Poziom p

30 Cb(t)= 244,492 – 0,4633t – 0,0036t2

R2=0,995

a 244,492 0,96999 0
b -0,4633 0,04539 2,7E-13
c -0,0036 0,00049 2,6E-09

63 Cb(t)= 241,997 – 0,3552t – 6E-05t3

R2=0,995

a 241,997 0,77507 0
b -0,3552 0,02676 3,7E-17
c -6E-05 3,8E-06 5,9E-20

125 Cb(t)= 226,534 + 0,94106t – 0,0293t2 + 0,00017t3

R2=0,992

a 226,534 2,79823 0
b 0,94106 0,21717 8,4E-05
c -0,0293 0,0052 1,1E-06
d 0,00017 3,9E-05 9E-05

198 Cb(t)= 234,165 + 0,38541t – 0,0101t2

R2=0,992

a 234,165 0,90134 0
b 0,38541 0,04218 8,1E-12
c -0,0101 0,00046 1E-25

Ta b e l a  2 .  Dwuczynnikowa analiza wariancji – wpływ tem-
peratury i ciśnienia w komorze suszenia na zawartość chlorofilu 
b w suszu z liści selera
Ta b l e  2 .  Two factor variance analysis – the influence of tem-
perature and pressure in drying chamber on chlorophyll b content 
in dried leaves of celery

Źródło 
wariancji df MS df 

błąd MS błąd F poziom 
p

temperatura 7 2933,89 160 0,667439 4395,742 0,00000
ciśnienie 3 1531,146 160 0,667439 2294,061 0,00000
interakcja 21 28,25922 160 0,667439 42,33977 0,00000

Ta b e l a  3 .  Dwuczynnikowa analiza wariancji – wpływ tem-
peratury i ciśnienia w komorze suszenia na zawartość sumy 
karotenoidów w suszu z liści selera
Ta b l e  3 .  Two factor variance analysis – the influence of tem-
perature and pressure in drying chamber on carotenoids content 
in dried leaves of celery

Źródło 
wariancji df MS df 

błąd MS błąd F poziom 
p

temperatura 7 641,3774 160 0,601989 1065,43 0,00000
ciśnienie 3 109,2799 160 0,601989 181,5313 0,00000
interakcja 21 10,52483 160 0,601989 17,48342 0,00000

W oparciu o dane liczbowe zestawione w Tabelach 1-3 
można stwierdzić, że zarówno temperatura płyt grzejnych, 
ciśnienie w komorze suszenia, jak też interakcyjne oddzia-
ływanie obu zmiennych niezależnych istotnie wpływają 
(α = 0,05) na zawartość chlorofilu a, chlorofilu b oraz sumy 
karotenoidów w suszu z liści selera.

Zmiany zawartości chlorofilu a, chlorofilu b oraz 
sumy karotenoidów w funkcji temperatury płyt grzej-
nych, na określonych poziomach ciśnienia, przedstawiono 
w postaci wielomianowych równań regresyjnych drugie-
go i trzeciego stopnia. Wyniki analizy regresji zebrano 
w Tabelach 4-6.
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Ta b e l a  6 .  Równania regresji – zawartość sumy karotenoidów w suszu z liści selera jako funkcja temperatury płyt grzejnych
Ta b l e  6 .  Regression equations – the carotenoids content in dried leaves of celery as a function of heating plates temperature

p[Pa] Równanie regresji Współcz.
r. regresji β Błąd st. β Poziom p

30 Cx+c(t)= 94,5952 + 1,49382t – 0,041t2 +0,00028t3

R2=0,994

a 94,5952 1,50884 1,1E-44
b 1,49382 0,1171 2,2E-16
c -0,041 0,0028 1,6E-18
d 0,00028 2,1E-05 5,6E-17

63 Cx+c(t)= 110,484 + 0,12198t – 0,0047t2

R2=0,982

a 110,484 0,76911 0
b 0,12198 0,03599 0,00147
c -0,0047 0,00039 1,3E-15

125 Cx+c(t)= 108,877 + 0,19843t – 0,0051t2

R2=0,972

a 108,877 0,83903 0
b 0,19843 0,03926 7,7E-06
c -0,0051 0,00043 1,4E-15

198 Cx+c(t)= 106,222 + 0,34644t – 0,0065t2

R2=0,984

a 106,222 0,61483 0
b 0,34644 0,02877 1,1E-15
c -0,0065 0,00031 7,9E-25

Wyniki pomiarów zawartości chlorofilu a, chlorofilu 
b, sumy karotenoidów w suszu z liści selera oraz krzywe 
opisane wyznaczonymi równaniami regresyjnymi zostały 
przedstawione na rys.1-3.

Na podstawie analizy danych eksperymentalnych moż-
na stwierdzić, że podwyższenie temperatury płyt grzejnych 
od 20°C do 70°C powoduje zmniejszenie zawartości chlo-
rofilu a, w suszu z liści selera, na wszystkich poziomach 
ciśnienia. Z kolei wzrost ciśnienia od 30 do 198 Pa skutku-
je wzrostem zawartości chlorofilu a na każdym poziomie 
temperatury, w całym zakresie pomiarowym. Największą 
zawartością chlorofilu a charakteryzuje się susz uzyskany 
przy najwyższym ciśnieniu w komorze suszenia (198 Pa) 
i w temperaturze 20°C. Wzrost temperatury płyt grzejnych 
w zakresie 40-70°C intensyfikuje degradację chlorofilu a. 
Zmiany zawartości tego wyznacznika jakości są zdecydo-
wanie mniejsze w zakresie temperatur 20-35°C, zwłaszcza 
przy najwyższym ciśnieniu w komorze suszenia. W tym za-
kresie temperatur retencja barwnika chlorofilowego zawiera 
się w granicach od 95% do 90% na wszystkich badanych 
poziomach ciśnienia. Najniższą retencją chlorofilu a wy-
noszącą 75% charakteryzował się susz uzyskany w naj-

wyższej temperaturze- 70°C i przy najniższym ciśnieniu 
wynoszącym 30 Pa.

Również w przypadku chlorofilu b podwyższenie tem-
peratury w zakresie 20-70°C, na określonym poziomie 
ciśnienia, przyczynia się do zmniejszenia zawartości tego 
wyróżnika jakości w suszu. Zmiany zawartości chlorofilu b 
są bardziej intensywne (w całym zakresie temperatury) przy 
ciśnieniu 30 i 63 Pa niż na wyższych poziomach ciśnienia 
w komorze suszenia (125 Pa, 198 Pa). Najmniejszy wpływ 
ciśnienia, w określonej temperaturze płyt grzejnych, na za-
wartość chlorofilu b stwierdzono na najniższym poziomie 
temperatury wynoszącym 20°C. Wraz ze wzrostem tempe-
ratury, wpływ ciśnienia w komorze suszenia, na zawartość 
chlorofilu b, jest coraz większy. Zmiana temperatury płyt 
grzejnych, w zakresie 20-35°C (p = 198 Pa) w niewielkim 
stopniu wpływa na retencję chlorofilu b w suszu z liści selera 
– około 1%. Największą retencją chlorofilu b, wynoszącą 
95%, charakteryzował się susz uzyskany w temperaturze 
20°C i przy ciśnieniu 198 Pa. Najniższą zawartość tego 
składnika, wynoszącą 78% odnotowano w suszu uzyska-
nym, w najwyższej temperaturze wynoszącej 70°C i przy 
najniższym ciśnieniu 30 Pa.

Rys. 1. Zawartość chlorofilu a w suszu z liści selera jako funkcja 
temperatury płyt grzejnych
Fig. 1. Chlorophyll a content in dried leaves of celery as a fun-
ction of heating plates temperature

Rys. 2. Zawartość chlorofilu b w suszu z liści selera jako funkcja 
temperatury płyt grzejnych
Fig. 2. Chlorophyll b content in dried leaves of celery as a fun-
ction of heating plates temperature
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Powyższe wyniki wskazują na bardzo wysoką reten-
cję chlorofili w otrzymanych w zróżnicowanych warun-
kach suszach z liści selera. Podobne wartości chlorofilu 
a i chlorofilu b otrzymali Polak i in. (2009) w liofilizatach 
z liści lubczyka. W zależności od warunków prowadze-
nia procesu sublimacyjnego suszenia retencja chlorofilu 
a w suszach wynosiła od 75 do 94% a chlorofilu b wa-
hała się w granicach od 76% do 93%. Witrowa-Rajchert 
i in. (2009) donoszą, że degradacja chlorofilu a i chloro-
filu b w suszonym mikrofalowo-konwekcyjnie oregano 
wynosiła odpowiednio 17% i 13%. Również Chan i in. 
(2009) oraz Śledź i in. (2012a) zaobserwowali degradację 
chlorofilu a i chlorofilu b na poziomie 12% w suszonych 
mikrofalowo i mikrofalowo-konwekcyjnie liściach imbiru 
i pietruszki. Wysoką retencję chlorofilu a i chlorofilu b 
wykazali Śledź i in. (2012b) na podstawie analizy za-
wartości barwników chlorofilowych w suszonych mikro-
falowo-konwekcyjnie liściach bazylii, lubczyka, mięty 
ogrodowej, pietruszki oraz rukoli. Autorzy donoszą, że 
najmniejsze zmiany zawartości chlorofili a i b odnotowano 
w suszu z liści lubczyka, który tak jak i seler zwyczajny 
należy do rodziny Apiaceae.

Rys. 3. Zawartość sumy karotenoidów w suszu z liści selera jako 
funkcja temperatury płyt grzejnych
Fig. 3. Carotenoids content in dried leaves of celery as a function 
of heating plates temperature

Analizując dane eksperymentalne można stwierdzić, 
że zawartość sumy karotenoidów, na danym poziomie 
temperatury (z zakresu 20-70°C), rośnie wraz ze wzrostem 
ciśnienia od 30 do 198 Pa. Przy czym wpływ podwyższo-
nego ciśnienia (w badanym zakresie) na zdolność do za-
chowania karotenoidów w suszu z liści selera zaznacza się 
bardziej wraz ze wzrostem temperatury. Wzrost wartości 
ciśnienia od 30 do 198 Pa dla temperatury 70°C powoduje 
zwiększenie retencji sumy karotenoidów w suszu z liści 
selera o około 5%, natomiast na poziomie temperatury 
20°C zmiana retencji wynosi zaledwie 0,3%. Na każdym 
z zadanych poziomów ciśnienia zachowalność karote-
noidów w suszu z liści badanej rośliny przyprawowej 
maleje wraz ze wzrostem temperatury płyt grzejnych. 
Zawartość sumy karotenoidów jest dość stabilna przy 
niższych temperaturach płyt grzejnych (20-35°C) – w naj-
wyższym ciśnieniu z badanego zakresu, różnice retencji 
sumy karotenoidów wynoszą około 1%. Najniższą reten-

cją badanego składnika wynoszącą 82% charakteryzo-
wał się susz uzyskany przy najniższym ciśnieniu- 30 Pa 
i w najwyższej temperaturze wynoszącej 70°C. Natomiast 
najwyższe zawartości sumy karotenoidów stwierdzono 
w suszu z liści selera uzyskanym w temperaturze 20°C 
i przy ciśnieniu 198 Pa. 

Wysoka retencja barwników karotenoidowych w tych 
warunkach procesu sublimacyjnego suszenia może być wy-
nikiem skrócenia czasu suszenia oraz zmniejszeniem de-
gradacji termicznej suszonego materiału przy temperaturze 
półki grzejnej 20°C (najniższej z badanego zakresu). Po-
dobne zależności odnotowali Polak i in. (2009) analizując 
zawartość sumy karotenoidów w suszonych sublimacyjnie 
liściach lubczyka. Autorzy donoszą o zmniejszeniu retencji 
karotenoidów w wyniku zwiększenia temperatury półek 
grzejnych oraz zwiększeniu zachowalności barwników 
wraz ze wzrostem ciśnienia w komorze suszarki sublima-
cyjnej. Z kolei Fiutak i współpracownicy (2013) badali 
wpływ konwekcji i liofilizacji na zawartość chlorofili i ka-
rotenoidów w kolendrze siewnej, roszponce warzywnej 
oraz dziko rosnącej kosmie strzałkowej i pokrzywie zwy-
czajnej. Autorzy donoszą, że suszenie na drodze liofilizacji 
badanych roślin uprawnych okazało się korzystniejsze od 
tradycyjnego pod względem zachowalności barwników 
roślinnych.

WNIOSKI

1. Na podstawie danych eksperymentalnych wykazano 
istotność wpływu (na poziomie istotności α = 0,05) tem-
peratury płyt grzejnych i ciśnienia w komorze suszarki 
sublimacyjnej na zawartość chlorofilu a i b oraz sumy 
karotenoidów w suszu z liści selera.

2. Zależność zawartości chlorofilu a i b oraz sumy karo-
tenoidów, w suszu z liści selera, od temperatury płyt 
grzejnych (na każdym z badanych poziomów ciśnienia) 
opisano funkcjami wielomianowymi drugiego i trzecie-
go stopnia.

3. Zawartość chlorofilu a i chlorofilu b, sumy karotenoidów 
w suszu z liści selera maleje wraz ze wzrostem tempe-
ratury płyt grzejnych od 20°C do 70°C i obniżeniem 
ciśnienia w komorze suszarki sublimacyjnej w zakresie 
od 198 Pa do 30 Pa.

4. Najwyższą retencją chlorofilu a i b charakteryzo-
wał się susz z liści selera otrzymany w temperatu-
rze 20°C i pod ciśnieniem 198 Pa, przy tej wartości 
ciśnienia podniesienie temperatury suszenia do 35°C 
zmniejsza zachowalność barwników chlorofilowych 
o około 1%.

5. Zawartość sumy karotenoidów w suszu z liści selera 
zmienia się w niewielkich granicach, jeśli proces susze-
nia sublimacyjnego prowadzony jest w temperaturze 
płyt grzejnych nie wyższej niż 35°C i przy ciśnieniu 
198 Pa.

6. Najwyższą retencją sumy karotenoidów charakteryzował 
się susz z liści selera uzyskany w temperaturze 20°C 
i pod ciśnieniem 198 Pa.
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INFLUENCE OF FREEZE-DRYING PARAMETERS 
ON CHLOROPHYLLS AND CAROTENOIDS 

RETENTION IN DRIED LEAVES OF CELERY  
(APIUM GRAVEOLENS L.)

Summary. The aim of the work was the assessment of the in-
fluence of freeze-drying parameters (temperature and pressure) 
on chlorophyll and carotenoid pigments retention in dried leaves 
of celery (Apium graveolens L.) cv. Monarch. The preliminary 
frozen leaves of celery were freeze-dried at the range of tem-

perature 20°C-70°C, with a pressure 30 Pa, 63 Pa, 125 Pa, 198 
Pa using a ALPHA 1-4 laboratory freeze dryer of the one-sided 
contact process of heat supply. The chlorophylls and carotenoids 
content was determined on the basis of Lichtenthaler method 
using single beam, absorption spectrophotometer DiodeArray, 
Hewlett-Packard 8453. The results showed significant influence 
(α=0.05) of temperature and pressure in drying chamber on chlo-
rophyll a and chlorophyll b content and the sum of carotenoids 
in dried leaves of celery.
Key words: freeze-drying, chlorophyll, carotenoids, leaves, celery.




