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Niewiadomski 1993, Kuś 1995

System rolniczy – jest to sposób

zagospodarowania przestrzeni rolniczej

w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej

oraz ich przetwarzania, wyceniony kryteriami

ekologicznymi i ekonomicznymi.

We współczesnym rolnictwie wyróżnia się

trzy systemy gospodarowania:

 konwencjonalny (intensywny, 

uprzemysłowiony, itp.);

 ekologiczny (organiczny, biologiczny, 

biologiczno-organiczny, itp.);

 integrowany (integrowany, harmonijny, 

zrównoważony itp.).

WSTĘP



• „Stopień zdrowotności, atrakcyjności

sensorycznej i dyspozycyjności w szerokim

konsumenckim i społecznym zakresie

znaczeniowym, istotny tylko w granicach

możliwości wyznaczonych przewidzianymi dla

tych produktów surowcami, technologią i ceną”

(Szczucki 1971).

• „Każda istotna właściwość jakościowa

produktów żywnościowych, może być zaliczana

do jednej z trzech podstawowych cech, jakimi są:

zdrowotność, atrakcyjność sensoryczna,

dyspozycyjność” (Baryłko-Pikielna 1988).

Definicje jakości
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KRYTERIA ANALITYCZNE KRYTERIA HOLISTYCZNE

WARTOŚĆ TECHNOLOGICZNA

JAKOŚĆ SENSORYCZNA

WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA

Substancje 

niepożądane

azotany, 

azotyny, 

pestycydy, 

metale ciężkie

Substancje 

pożądane

witaminy, 

cukry, 

polifenole

AUTENTYCZNOŚĆ

WARTOŚĆ BIOLOGICZNA

WARTOŚĆ ETYCZNA

HOLISTYCZNE METODY POMIAROWE 

Kryteria oceny jakości żywności 

Kazimierczak 2011, Załęcka i Rembiałkowska 2013



Porównanie jakości owoców i warzyw 

ekologicznych i konwencjonalnych

przegląd literatury



Cukry

Średnio: + 43,9%



Witamina C

Średnio: +37,5%



Składniki mineralne

* Znaki „plus” i „minus” oznaczają różnicę w zawartości danego składnika 
w warzywach ekologicznych w stosunku do konwencjonalnych (wg Worthington 2001)



Jabłka

Wojdyło i in. 2010



Zawartość związków fenolowych 

w jabłkach

Wojdyło i in. 2010

mg
/kg



Hipoteza badawcza: system produkcji rolnej wpływa istotnie

na parametry jakościowe owoców truskawki

Cel badań: określenie wpływu różnych systemów produkcji

rolnej: konwencjonalnego, integrowanego i ekologicznego

na wybrane cechy jakościowe owoców truskawki.



METODYKA BADAŃ

Badania przeprowadzono w 33 gospodarstwach 

(3 grupy po 11  gospodarstw, z powiatu puławskiego): 

 I grupa - gospodarstwa ekologiczne,

 II grupa - gospodarstwa konwencjonalne (tradycyjne,

ekstensywne),

 III grupa - gospodarstwa przestrzegające zasad

integrowanej ochrony roślin, zgodnie z wymaganiami

firmy skupującej truskawkę.



METODYKA BADAŃ

Zakres analiz chemicznych:

I. Analizy zawartości związków pożądanych dla zdrowia człowieka:

• zawartość cukru,

• kwasowość ogólna,

• witamina C,

• związki fenolowe (kwasy fenolowe, flawonoidy, antocyjany),

II. Analizy zawartości związków niepożądanych:

• azotany, azotyny,

• metale ciężkie (Cd, Pb, Hg i in.),

• pozostałości wybranych pestycydów.



WYNIKI BADAŃ

Związki niepożądane



Zawartość azotanów i azotynów w owocach 
truskawki odmiany Honeoye (mg/kg)

Parametry Ekologiczny Integrowany Konwencjonalny

Azotany (NO3) 56,6 68,6 50,5

Azotany (NaNO3) 77,6 94,1 69,2

Azotyny (NO2) <10 <10 <10

Azotyny (NaNO2) <15 <15 <15



Zawartość metali ciężkich w owocach truskawki 
odmiany Honeoye (mg/kg)

Metale ciężkie Ekologiczny Integrowany Konwencjonalny

Rtęć (Hg) <0,005 <0,005 <0,005

Ołów (Pb) <0,1 <0,1 <0,1

Kadm (Cd) <0,010 0,013 0,019



Zawartość pestycydów w owocach truskawki 
odmiany Honeoye 

Substancja 
czynna/dopuszczalna 

wartość UE

EKO 
(9 prób)

INTEGR
(7 prób)

KONW
(8 prób)

BOSKALID  6 ppm <0,01

0,5 – 1 próba
0,085-1próba

0,084 -1 próba 
pozostałe  <0,08

0,49- 1 próba
pozostałe próby

< 0,049

KAPTAN 1,5 ppm <0,01 <0,01 <0,01

PIRAKLOSTROBINA 1,5ppm <0,01
0,3 -1 próba 

pozostałe <0,3
0,086 – 1 próba 
pozostałe < 0,01

PIRYMETANIL 5ppm <0,01 <0,01
0,057 – 1 próba
pozostałe <0,01

TETRAMETRYNA niedozwolona <0,01 <0,01 <0,01

TRIFLOKSYSTROBINA 1ppm <0,01 <0,01
0,039 – 1 próba
Pozostałe < 0,01



WYNIKI BADAŃ

Związki pożądane



Zawartość cukrów ogółem
(odmiana Honeoye, 2015)



Zawartość kwasów organicznych
(odmiana Honeoye, 2015)
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Zawartość witaminy C
(odmiana Honeoye, 2015)

P=0,0081a



Zawartość polifenoli ogółem 
(odmiana Honeoye, 2015)
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Zawartość kwasów fenolowych
(odmiana Honeoye, 2015)
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Zawartość kwasu galusowego
(odmiana Honeoye, 2015)
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P< 0,0001



Zawartość flawonoidów
(odmiana Honeoye, 2015)

a
P< 0,0434



Zawartość antocyjanów
(odmiana Honeoye, 2015)
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Rochalska i in. 2011

Truskawka (odmiana Elkat)



Inne czynniki wpływające na wartość 
odżywczą produktów roślinnych

• odmiana,

• warunki siedliskowe produkcji roślinnej 

(gleba, klimat, warunki wodne),

• stosowane nawozy i środki ochrony roślin,

• stosowanie ściółek (mulczowanie),

• termin i metody zbioru roślin,

• sposób przechowywania po zbiorze, transport.

Maggio i in. 2013, Eufic Review 10/2013



Dziękuję za uwagę


