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ABSTRACT 
Compositions and technological factors have been developed to obtain a tea drink from Vaccinium 

vitis-ideae L. according to the vegetative period (April and June). 

The influence of the technological factors (hydro module, temperature 100 ° C and heating time 5 and 

10 min.) was studied by means of discriminative analysis in order to obtain extracts of high content of 

phenolic acids. 

The mathematical processing of values for individual factors and their combinations for 2 and 3g. 

leaves shows, that the time factor has the greatest impact, followed by the hydro module factor - 1:2 and 1:3. 

Of the combinations made between the technological factors with the greatest influence are the vegetative 

period/extraction time and the hydro module/extraction time. Recommended are the extracts with the highest 

values of phenolic acids - ellagic and ferulic for April, and vanilla and cafeic for July, extracted after 5 min. 

of thermal treatment. Benzoic acid does not change statistically significant under the influence of these 

factors. 
Keywords: Vaccinium vitis-ideae L, Technological Factors, Phenolic Acids. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Интересът към диворастящите горски плодове у нас [2, 7-8] е продиктуван от 

нарастващото търсене на натурални, органични продукти и неуспоримите доказателства в 

научната литература [4, 10, 16]  за връзката между биологично активния състав и 

здравословния им ефект. Употребата на натурални богати на биологичноактивни вещества 

традиционни горски плодове в храната, е в унисон с естествената здравословна диета на  

човека. Научни изследвания  [5, 8, 13, 14] идентифицират съдържащите се в дивите горски 

плодове  биологично активни компоненти, като проучват факторите, които влияят върху 

запазването им. В някои хранителни продукти общото фенолно съдържание е в корела-

ционна зависимост с антиоксидантна активност, която зависи от много фактори [6, 11, 15] 

като условия на системата (субстрати, температура, светлина, наличие  на кислород, 

физически характеристики, полярност и метали), вид растителен източник, част (листа, 

стъбло, цвят, семена, плод), географски произход, климатични условия, време на събиране и 

условия на съхранение [3, 9, 17]. 

Целта на настоящата работка е чрез математическо-статистически методи бъдат 

разработени състав и технология на приготване на напитка тип „чай“ от листа на червена 

боровинка Vaccinium vitis-ideae  L.  

 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

Анализирани са резултати от проведени експерименти, отчитащи съдържанието на 

фенолни киселини в екстракти от листа на червена боровинка Vaccinium vitis-ideae L., 

получени по разработена технологична схема [1]. Изследвано е влиянието на 

технологичните фактори съотношение плод/вода, температура (100 
0 

С) и продължителност 
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на екстракция 5 min и 10 min за вегетативни периоди месец април и юли, с цел получаване 

на екстракти с високо съдържание на фенолни киселини.  

Базата дани включва средни стойности от четири паралелно измерени стойности на 

фенолни киселини по HPLC метод. С цел описание на групи екстракти по различен признак 

и обективно оценяване на статистическата различимост на отделните обекти бяха 

използвани математико-статистически методи.  

Проведен е еднофакторен анализ за определяне на значимите разлики между 

стойностите на данните при различните комбинации на технологичните фактори. Приложен 

е линеен постъпков дискриминантен анализ за определяне на дискриминиращите функции 

за четири обособени технологични групи. 

Екстрактите са кодирани като първата цифра е количеството на листата в 0.2l вода 

(хидромодул), втората цифра е продължителност на екстракция в минути, а третата 

вегетативния период- месец април (4) и месец юли (7).  

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

Получени са основни статистически характеристики за фенолни киселини ванилова, р-

кумарова, елагова, ферулова и бензоена. Установени са средните стойности и квадратичните 

отклонения  на значимите показатели. 

Екстрактите  получени от 1g листа имат най-ниски стойности за изследваните фенолни 

киселини, независимо от факторите вегетативен период и продължителност на обработка 

при постоянна температура на екстракция. Стойностите на фенолните киселини в екстракти 

от 2g и 3g са сравними, като най - значими са факторите вегетативен период и 

продължителност на екстракция. Затова статистическата обработка е направена за 

стойностите на фенолните киселини в екстракти от 2g  и 3g в зависимост от вегетативен 

период и продължителност на екстракция  при температура 100 
0 

С. За по-точна представа за 

влиянието на отделните фактори е проведен мултивариационния дисперсионния анализ [12], 

като за целта факторите са разглеждани самостоятелно и в комбинации. Данните показват, 

че най-силно влияе факторът вегетативен период, следван от факторите хидромодул и време 

на екстракция (Таблица 1). Има синергичния ефект на факторите вегетативен период и 

време на екстракция, следван от комбинацията на факторите вегетативен период и 

хидромодул. 

 

Таблица 1. Мултивариационен дисперсионен анализ в зависимост от факторите 

вегетативен период, хидромодул и продължителност 

 
Effect Test Value F Effect 

df 

Error 

df 

p Partial 

eta-

squared 

Non-centrality Observed 

power 

α=0.05 

Intercept Wilks 0.000027 
11338

2.9 
9 28 0.00 0.999973 

1020446 1,00 

Season Wilks 0.000622 5001.7 9 28 0.00 0.999378 45016 1,00 

Weigth Wilks 0.000002 2413.5 18 56 0.00 0.998713 43444 1,00 

Time Wilks 0.002639 1175.6 9 28 0.00 0.997361 10581 1,00 

Season*Weigth Wilks 0.000017 747.4 18 56 0.00 0.995855 13453 1,00 

Season*Time Wilks 0.001385 2243.3 9 28 0.00 0.998615 20190 1,00 

Weigth*Time Wilks 0.000119 281.8 18 56 0.00 0.989080 5072 1,00 

Season*weigth

*Tme 
Wilks 0.000297 177.4 18 56 0.00 0.982763 

3193 1,00 
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Влиянието на комбинацията на двата фактора вегетативен период/хидромодул има по-

голямо тегло в сравнение с факторите  вегетативен период /продължителност на обработка. 

Тенденциите на съдържанието фенолните киселини в зависимост от технологичните 

параметри са обобщени в таблица 2. 

Ваниловата и кафеената киселина нарастват в екстрактите от 2g и 3g от април до юли, 

р-кумаровата намалява рязко. Обратна тенденция се наблюдава при феруловата киселина.  

Стойностите на елаговата киселина също намаляват интезивно,. Следователно, за 

получаване на екстракти богати на ванилова и кафеена киселини, се препоръчват  3g листа 

набрани през месец юли.   

Таблица 2. Тенденции в съдържанието на фенолни киселини в зависимост от 

технологичните фактори 

 
 Ванилова и кумарова киселини  имат високи стойности през юли, като  ваниловата 

достига до 220 μg/g при 5 min продължителност на екстракция, а елаговата достига до 

стойности 260 μg/g при 5min екстракция за месец април. За листа от месец юли факторът 

продължителност на екстракция не влияе на стойностите на елаговата киселина. 

Следователно, за вегетативен период юли, увеличаването на времето за екстракция не влияе 

на извличането на елагова киселина. Кафеената киселина има високи стойности при 10min 

екстракция през април и близки стойности през юли, независимо от времето за екстракция. 

При феруловата киселина най-високи стойности са  получени за екстракти от месец април и 

5 min продължителност на екстракция. Бензоената киселина не се променя статистически 

значимо  под влияние на факторите продължителност на екстракция, вегетативен период и 

количество  екстрахирани листа.  

За по-добра визуализация на получените резултати е проведен каноничен анализ в 

зависимост от влиянието на технологичните фактори. В таблица 3 е представена близостта 

на отделните групи. 
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Таблица 3.  Близост на групите в зависимост от технологичните фактори 

Групи 2-5-4 3-5-4 2-10-

4 

3-10-4 2-5-7 3-5-7 2-10-

7 

3-10-

7 

2-5-4 х        

3-5-4 10
 

х       

2-10-4 2 18 х      

3-10-4 8 16 7 х     

2-5-7 10
 

29 6 3
 

х    

3-5-7 29 36 26 7 11 х   

2-10-7 10
 

27 6 3
 

0.1 10 х  

3-10-7 33 44 29 10 12 1 11 х 

 

Най-ниски стойности имат екстрактите от 2g листа от месец юли и 5 и 10 min 

продължителност на обработка. Видно е, че групите са неразличими. Подобна е и 

тенденцията при 2g листа от месец април и 5 и 10 min продължителност на обработка. 

Екстрактите от 3g листа от месец юли, 10 min. продължителност на обработка имат най-

големи статистически различия в сравнение с екстрактите от 3g от месец април при 5min 

време за екстракция. Следователно, според каноничния анализ добре се обособяват 4 групи, 

отчитащи вегетационния период и времето на екстрацция. Обособените групи са 

представени на фигура 1. 

 
Фигура 1. Резултати от каноничен анализ на обособените групи  

В таблица 4 са дадени изчислените махаланобисови разстояния между центроидите на 

отделните групи екстракти. Махаланобисовите разстояния определят близостта между 

отделните групи.  Според анализа групата 5
’
_4 най-силно се различава от 5

’
_7, по-малко от 

10
’
_7 и най-слабо от 10

’
_4. Групата 10

’
_4 е най-близка до 10

’
_7  и най далечна от 5

’
_7. 

Групата 10
’
_7 много слабо се различава от 5

’
_7, малко повече от 10

’
_4 и най-значимо от  

5
’
_4. 

Най-важна за обособяване на групите е елаговата киселина, следвана от р-кумаровата  
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и кафеената киселина. Стойностите на феруловата и бензоената киселини намаляват много 

слабо. Направените математико-статистически обработки на стойностите на фенолните 

киселини  открояват тенденция за различаване на изследваните екстракти. 

Таблица 4. Мехалонобисови разстояния между групите 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОДИ 

1.Установено е, че количеството на фенолни киселини в екстрактите, получени при 

хидромодул 2:200 и 3:200 от листа от месец юли и 5 min продължителност на обработка са 

статистически неразличими с тези получени при 10 min. 

2.Използвайки математико-статистическа обработка са идентифицирани тенденции за 

съдържание на фенолни киселини във водни екстракти на листа от червена боровинка, в 

зависимост от продължителност на екстракция, хидромодула и вегетационния период. 

3.Установено е, че при 5 min продължителност на екстракция, 100 
0
 С температура на 

водната фаза и хидромодул  3:200, независимо от вегетационния период се получава 

напитка, която се характеризира с добър количествен и качествен състав на фенолни 

киселини. 

4. От технологична гледна точка, препоръчителния режим на екстракция е 5 min., 

независимо от факторите вегетативен период и продължителност на обработка, при 100
0 

С. 

5. От стойностите за фенолните киселини в изследваните екстракти, факторът 

вегитативен период има най-голямо влияние следван от факторите хидромодул и 

продължителност на екстракция.  
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