


pestycydy,

azotany, azotyny

pestycydy,

antybiotyki

pestycydy,

wzmaczniacze smakowo-zapachowe

(dodatki do żywności)

spulchniacze



azotany

antybiotyki

detergenty

pestycydy,

antybiotyki

dioksyny

azotany

siarczyny

detergenty

pestycydy,

metale ciężkie

antybiotyki

akrylamidy



Dlaczego nadmierne spożywanie azotanów może być 

szkodliwe dla zdrowia?

warzywa i owoce 

zawierają azotany

Zjadamy azotyny, 

które dostają się do 

naszego żołądka

Rozkład białka do aminokwasów i amin

Aminy pojawiają 

się w naszym 

żołądku

Połączenie 

azotynów i amin

NITROZOAMINY

Redukcja azotanów do azotynów

Sinica noworodków i niemowląt

(methemoglobinemia)

Nowotwory układu 

pokarmowego (żołądka, jelit, 

dwunastnicy)



Nawożenie mineralne:Nawożenie organiczne:

obornik                 saletra 

kompost                superfosfat

Rozrzucanie obornika                 

Rozpylanie nawozów 

mineralnych 



Rodzaj 

surowca

Zawartość 

azotanów 

(mg/kg)

O ile % więcej 

azotanów zawierają 

surowce KON w 

stosunku do EKO*

Różnica % zawartości 

azotanów 

pomiędzy 

surowcami KON i 

EKO**

Źródło

EKO KON

Kapusta biała 

głowiasta
788,7 1061,6 +34,60 +29,50

Wawrzyniak i in. 

2004

Ziemniaki 132 210,3 +59,32 +45,75
Hajslova i in. 

2005

Szpinak 

mrożony
659 1011 +53,41 +42,16

CVUA Stuttgart 

2005

Sałata 818 1303 +59,29 +45,73
Guadagnin i in. 

2005

Arugula 4073 5377 +32,02 +27,60
Guadagnin i in. 

2005

Ziemniaki 15,5 72,8 +369,68 +129,78
Cachoeira Stertz 

i in. 2005

Średnio: + 148,39% +70,47%

*Obliczone wg wzoru Worthington (2001): (KONW-EKO)/EKO x 100%

**Obliczone wg wzoru Lockeretz’a: (KONW-EKO)/[(EKO+KONW)/2] x 100%

Zawartość azotanów w surowcach ekologicznych i konwencjonalnych - c.d.



Szkodniki owoców i warzyw

gąsienice zjadające 

liście i owoce

mszyce

przędziorki

stonka 

ziemniaczana

owocówka 

śliwkóweczka

owocówka 

jabłkóweczka

miernikowcezwójkowce



choroby owoców i warzyw

brunatna 

zgnilizna śliwek

brunatna 

zgnilizna jabłek

mokra zgnilizna 

marchwi

chwościk buraka

szara pleśń Parch jabłek



PESTYCYDY
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produkty

zwierzęce

produkty

z ryb

inne

produkty

żywność

dla dzieci

konwencjonalne

ekologiczne

żywność

przetworzona



Czy można usunąć pozostałości 

pestycydów 

z jedzenia?

Wyniki badań naukowych wskazują, że mycie lub moczenie 

surowców (owoców i warzyw) tylko w niewielkim stopniu jest w 

stanie usunąć pozostałości pestycydów. Już bardziej 

efektywne jest obieranie



Sodasan: >30 % wody, >5 % organiczny

alkohol, cukier, wodorowęglan sodu

Bentley: woda, kwas mlekowy, kwas

cytrynowy, kwas jabłkowy, ekstrakt z liści

aloesu

Sollux: anionowe środki powierzchniowo

czynne pochodzące z fermentacji cukrów i

oleju kokosowego, niejonowe środki

powierzchniowo czynne na bazie oleju

kokosowego, kwasek cytrynowy, naturalny

wyciąg z rzodkwi zwyczajnej wspomagające

naturalizację bakterii.

Środki od mycia owoców i warzyw



 Ostre i ciężkie zatrucia ludzi; rocznie na świecie jest około 3 milionów takich 

przypadków, z czego około 200 000 ludzi umiera;

 Chroniczne zatrucia ludzi prowadzące do poważnych chorób – nowotwory 

tkanek miękkich, zmiany neurologiczne i psychologiczne;

 Zakłócenia równowagi biologicznej w agroekosystemach ekosystemach 

sąsiednich, niższa odporność roślin na choroby;

 Spadek zawartości substancji odżywczych w roślinach, pestycydy obniżają 

zawartość karotenu w marchwi o 15-20 % i zawartość witaminy C o 20 – 30 %, 

Pestycydy powodują co najmniej cztery poważne problemy:



Pestycydy, które mają udokumentowany negatywny wpływ na układ hormonalny 

Wg Ansar Achmed 2000 Japan Offspring Found 

FUNGICYDY INSEKTYCYDY HERBICYDY 

Benomyl Cypermethrim 2,4 D 

Mancozeb Endosulfan Atrazine 

Maneb Esfenvalerate Alachlor 

Metiram Fenvalerate Simazine 

Viclozolin Kelthane Trifluralin 

Zineb Lindane  

Ziram Methomyl  

 Permetrin  

 



 Warzywa z produkcji ekologicznej zawierają istotnie 

mniej pozostałości pestycydów w owocach, korzeniach i 

liściach

Pozostałości pestycydów 

 ekologiczne konwencjonalne źródło 

gatunek całkowita 

ilość prób 

próby  

z pestycydami 

całkowita 

ilość prób 

próby  

z pestycydami 

 

por 3 0 15 0 

Paulsen i in. 2003 

(2000 – 2001) 

ziemniaki 25 0 40 8 

buraki 3 0 23 1 

marchew 8 0 95 16 

cebula 2 0 98 0 

      

ogórek 10 2 723 533 

Backer i in. 2002 

(1994 – 1999) 

szpinak 19 9 1645 1380 

papryka 11 1 722 500 

seler 2 1 173 166 

marchew 18 4 1874 1359 

sałata 3 1 860 428 

pomidory 10 0 1971 1254 

 



Jak chronimy plony w rolnictwie ekologicznym?

wrogowie  naturalni

pułapki feromonowe

tablice lepowe

kląskawka               kopciuszek             sikorka                  słowik                   sójka



Jak traktuje się zwierzęta w rolnictwie ekologicznym?





Jak rozpoznać w sklepie produkty i surowce ekologiczne?



Dlaczego uprawy ekologiczne?

 Rośliny w systemach ekologicznych produkowane bez chemicznych 

środków ochrony roślin i łatwo rozpuszczalnych nawozów mineralnych

 Szeroko stosowane są naturalne nawozy zwierzęce i komposty, zielone 

nawozy oraz zróżnicowany płodozmian, co prowadzi do równowagi w systemie 

gospodarstwo - środowisko.

 Nowy rynek zbytu na produkty ze względu na popyt ze strony konsumentów, 

poszukujących bardziej bezpiecznych i kontrolowanych produktów 

żywnościowych. 

 Świadomość zdrowotna oraz przyzwyczajenia żywieniowe konsumentów 

zmieniają się. Istnieje hipoteza, że ekologiczny system produkcji warunkuje w 

roślinach wyższą zawartość związków czynnych o charakterze antyutleniającym 

jak polifenole i witamina C oraz niektóre karotenoidy.



Wybrane związki o charakterze antyoksydacyjnym 

(przeciwutleniacze):

1.  Witamina C (kwas askorbinowy)

Flawonoidy (kwercetyna, rutyna)

2.  Związki polifenolowe:

Antocyjany (nasurina, pelargonina, delfinidyna)

3.  Karotenoidy

Karoteny (β-karoten, α-karoten, likopen)

Ksantofile (luteina, fytofluen, zeaksantyna)

barwniki



Świat jest pełen kolorów - naturalnych oraz stworzonych przez człowieka.

W naturze występuje ponad 600 barwników zwanych karotenoidami. To właśnie

one nadają roślinom, a wśród nich owocom i warzywom, żółtą, pomarańczową i

czerwoną barwę.

Świat karotenoidów

Karotenoidy występują także w zielonych warzywach liściastych, lecz ich

zabarwienie jest maskowane przez zielony chlorofil. Ich obecność ujawnia się

jesienią kiedy rośliny przestają produkować chlorofil i ich liście przebarwiają się

na żółto i czerwono.

Najlepiej znanym karotenoidem jest betakaroten występujący w wielu

pomarańczowych i żółtych owocach oraz zielonych warzywach liściastych.

Likopen nadaje pomidorom żywoczerwoną barwę. Luteina i zeaksantyna

wybarwiają na żółto kukurydzę.



ŹRÓDŁA WITAMINY C

 Warzywa psiankowate: papryka, pomidory, ziemniaki

 Warzywa kapustne i krzyżowe: jarmuż, kalarepa, brokuł, kapusta pekińska, 

kalafior, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska, kapusta biała, 

rzodkiew, rzepa, brukiew, rzodkiewka

 Warzywa korzeniowe: pietruszka (korzeń), pietruszka (nać)

Warzywa



Owoce:

 Owoce jagodowe: czarna i czerwona porzeczka, truskawki, agrest

 Owoce ziarnkowe: jabłka

 Owoce egzotyczne: cytryna, pomarańcza, grapefruit, mandarynka, kiwi



 

Rodzaj plonu Witamina C mg% Różnice w 

zawartości  

witaminy C 

Źródło 

 EKO. 

 

KONW.   

szpinak 76,3 55,5 + 37,5 % Vogtmann et al. 1984  

szpinak 53,1 29,9 + 77,6 % Schuphan 1974   

seler 8,1 7,3 + 11,0 % Leclerc et al. 1991  

seler 14,0 11,8 + 18,6 % Schuphan 1974  

kapusta włoska 73,5 41,8 + 75,8 % j.w. 

kapusta biała 44,6 34,3 + 30,0 % Rembialkowska 2000  

sałata 15,4 9,7 + 58,8 % Schuphan 1974  

por 97,8 76,1 + 28,5 % Lairon et al. 1986  

por 26,4 25,7 + 2,7 % Kunachowicz et al. 1993  

ziemniaki 18,1 15,5 + 16,8 % Petterson 1978  

ziemniaki 33,1 28,3 + 17,0 % Schuphan 1974  

ziemniaki 23,9 21,1 + 13,3 % Kolbe et al. 1995  

ziemniaki 26,6 22,0 + 20,9 % Rembialkowska 2000  

truskawki 32,6 27,1 + 20,3 % Asami et al. 2003  

kukurydza 3,4 2,1 + 61,9 % j.w. 

średnia + 47,69 %  

 

Porównanie zawartości wit. C w warzywach, ziemniakach 

oraz owocach z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej



Rodzaj surowca

Zawartość wit. C 

[mg/100g ś.m.]

O ile % więcej 

wit. C mają 

surowce 

EKO w 

stosunku 

do KONW*

Różnica % 

zawartości wit. 

C  pomiędzy 

surowcami EKO 

i KONW*

Źródło

EKO KON

Ziemniaki 10,61 6,9 +53,77 +42,38 Rembiałkowska 2000

Ziemniaki 9,66 8,94 +8,05 +7,74 Hajslova i in. 2005

Kukurydza mrożona  

(ziarno)
2,1 3,2 -34,38 -41,51 Asami i in. 2003

Boćwina szwajcarska 

(liście) 
18,25 16,5 +10,61 +10,07 Moreira i in. 2003

Cebula 28,14 12,24 +129,90 +78,75
Hallmann i Rembiałkowska 

2006

Pomidory 13,4 19,4 -30,93 -36,59 Rembiałkowska i in. 2003 b

Pomidory 17,08 12,07 +41,51 +34,37 Hallmann, 2005

Pomidory 16,84 12,47 +35,04 +29,82 Rembiałkowska, 2005

Papryka 152,14 119,99 +26,79 +23,63 Hallmann, 2005

Papryka 136,03 119,99 +13,37 +12,53 Hallmann i in. 2007

Jabłka 7,27 5,47 +32,91 +28,26 Rembiałkowska i in. 2003 a

Pomarańcze 65,73 58,71 +11,96 +11,28 Rapisarda i in. 2005

+ 32,21       +23,9
*Dwa systemy obliczeń (wg Worthington i Lockeretz’a)

Zawartość witaminy C w surowcach ekologicznych i konwencjonalnych – c.d.



Znaczenie flawonoidów dla człowieka

 Wzmacniają ścianki naczyń krwionośnych przez co zapobiegają powstawaniu 

mikrokrwawień i wylewów. 

 Działają ochronnie w stosunku do witaminy C, przez co wielokrotnie zwiększają 

jej skuteczność 

 Ograniczają powstawanie  zakrzepów krwi i w ten sposób odsuwają ryzyko 

wystąpienia udaru mózgu. 

 Zmniejszają utlenianie LDL (tzw. złego cholesterolu), czyli działają 

zapobiegawczo i przyspieszają działanie dobrego cholesterolu HDL w tętnicach i 

żyłach, co zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału serca.



ŹRÓDŁA FLAWONOIDÓW

 Owoce cytrusowe: grapefruit, pomarańcza, mandarynka, 

 Warzywa : papryka, pomidory drobnoowocowe, brokuły, cebula, czosnek, 

sałata, marchew, 



Rodzaj surowca Związki bioaktywne

Zawartość
O ile % więcej 

flawonoidów mają 

surowce EKO w 

stosunku do KONW*

Różnica % 

zawartości wit. C  

pomiędzy surowcami 

EKO i KONW*

Źródło

EKO KON

Pomidory
Flavonoidy

(mg/100g ś.m.)
0,83 0,48 +72,92 +53,44

Rembiałkowska 

i in. 2003

Jabłka

Flavonoidy         
(mg/100g ś.m.) 1,34 0,73 +83,56 +58,94

Rembiałkowska 

i in.. 2003 

Papryka
Flavonoidy
(mg/100g ś.m.) 33,81 14 +141,46 +82,86

Hallmann i in. 

2005

Cebula Flavonoidy
(mg/100g ś.m.)

95,27 84,61 +12,60 +11,85
Hallmann i 

Rembiałkowska 

2006

Truskawki

kwercetyna
(mg/100g ś.m.) 0,722 0,69 +4,64 +4,53

Anttonen i in.. 

2006

Truskawki

Kaempferol 
(mg/100g ś.m.) 0,692 0,784 -11,73 -12,47

Anttonen i in. 

2006

Zawartość flawonoidów w surowcach ekologicznych i konwencjonalnych

Średnio             + 50,57         +33,19



Są to barwniki roślinne otrzymywane z całych roślin lub z różnych ich części.

Do barwienia tkanin i innych przedmiotów codziennego użytku były

stosowane już około 4000 lat p.n.e. w Chinach, Indiach i w Egipcie.

W przemyśle spożywczym barwniki zastosowano stosunkowo niedawno.

Niestety jako trwalsze, tańsze i o całej gamie barw wprowadzono do barwienia

żywności również barwniki syntetyczne.

ANTOCYJANY

Stanowią grupę barwników niebieskich, fioletowych, czerwonych i

pomarańczowych, których barwa zależy od pH roztworu. Np. jeden z tych

barwników - cyjanidyna w środowisku kwaśnym (pH < 7) jest czerwona, a w

obojętnym lub zasadowym ma barwę niebieską. O złożoności budowy

antocyjanów świadczy fakt, iż znanych jest kilkaset naturalnych barwników tej

grupy. Jednak tylko niektóre z nich znajdują się w takich ilościach, że decydują o

barwie.



Znaczenie antocyjanów dla człowieka

 Łagodzą stany przemęczenia wzroku oraz zaburzenia mikrokrążenia 

siatkówkowego i naczyniowego.

 Zapobiegają pogarszaniu się ostrości widzenia, szczególnie po wielu godzinach 

spędzonych przy komputerze i telewizorze. 

 Polepszają wydolność tętnic i żył kończyn dolnych.

 Pomagają w szybszym przystosowaniu się wzroku do widzenia w ciemności lub 

świetle przyćmionym

Mają właściwości przeciwutleniające, antyagregacyjne w stosunku do płytek 

krwi i aktywizują prostaglandyny 



ŹRÓDŁA ANTOCYJANÓW

Owoce: porzeczka czarna, jabłka, śliwki, czarne jagody, borówka 

amerykańska, winogrona, aronia

Warzywa: buraki, bakłażany, sałata, brokuł oraz jarmuż o fioletowych liściach, 

cebula czerwona, fioletowa papryka, czerwona kapusta, ridacchio (czerwona cykoria)



Rodzaj surowca
Związki 

bioaktywne

Zawartość O ile % więcej 

flawonoidów mają 

surowce EKO w 

stosunku do 

KONW*

Różnica % 

zawartości wit. C  

pomiędzy 

surowcami EKO i 

KONW*

Źródło
EKO KON

Jabłka
Antocyjany        

(mg/100 g ś.m.)
9,19 2,2 +317,73 +122,74

Rembiałkowska 

et al. 2003 

Jabłka
Antocyjany        

(mg/100 g ś.m.)
1,65 0,972 +69,75 +51,72

Rembiałkowska 

et al. 2004

Cebula

Antocyjany        

(mg/100 g ś.m.) 14,61 8,37 +74,55 +54,31

Hallmann and 

Rembiałkowska 

2006

Średnio             + 154,01         +76,26


