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1. DANE PERSONALNE 

Imię i Nazwisko: Renata Lucyna Kazimierczak 

Miejsce pracy: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

  

2. POSIADANE DYPLOMY (STOPNIE NAUKOWE) 

2004: doktor nauk rolniczych; dyscyplina: technologia żywności i żywienia; Wydział Nauk 

o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena dostosowania poziomu i struktury podaży owoców  

i warzyw do potrzeb żywnościowych ludności Polski (promotor dr hab. Krystyna Żelazna, prof. 

SGGW). 

1992: magister inżynier ogrodnictwa; kierunek: ogrodnictwo; Wydział Ogrodniczy Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Praca magisterska nt.: Ocena pojedynków 

Hippeastrum x hybridum w pokoleniu F1 (promotor dr hab. Henryk Chmiel). 

3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH 

NAUKOWYCH 

2005 – obecnie: adiunkt w Zakładzie Żywności Ekologicznej – Katedra Żywności 

Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka  

i Konsumpcji SGGW w Warszawie 

1993 – 2005: asystent w Zakładzie Żywności Ekologicznej – Katedra Żywności Funkcjonalnej, 

Ekologicznej i Towaroznawstwa, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW 

w Warszawie 

1992 – 1993: techniczny w Zakładzie Przyzagrodowej i Działkowej Produkcji Żywności 

(później Zakład Surowców Spożywczych, a następnie Zakład Żywności Ekologicznej). 

4. OSIĄGNIĘCIE STANOWIĄCE PODSTAWĘ POSTĘPOWANIA 

HABILITACYJNEGO 

Osiągnięciem naukowym stanowiącym podstawę postępowania habilitacyjnego zgodnie z art. 

16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 

249 i 1767.) jest dzieło opublikowane w całości. 
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4.1. TYTUŁ OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO 

Renata Kazimierczak: Wpływ ekologicznego i konwencjonalnego systemu produkcji 

rolniczej na wybrane parametry jakości buraka ćwikłowego, marchwi i soku marchwiowego. 

Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, s. 1-190. 

WPROWADZENIE 

Warzywa korzeniowe, w tym marchew jadalna i buraki ćwikłowe należą do produktów często 

wybieranych przez konsumentów. Potwierdza to ich około 18 % udział w spożyciu warzyw 

ogółem w polskich gospodarstwach domowych (GUS, 2014). Jako surowce zasobne w związki 

o charakterze przeciwutleniającym, w tym m.in.: flawonoidy, kwasy fenolowe, karotenoidy  

(w marchwi) i betalainy (w burakach), stanowią bardzo ważny element diety, który może 

przyczynić się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. Składniki te bowiem zapobiegają 

powstawaniu negatywnych skutków stresu oksydacyjnego oraz działaniu wolnych rodników, 

dzięki czemu zmniejszają istotnie ryzyko zachorowania m.in. na choroby nowotworowe  

i sercowo-naczyniowe (Kidoń i Czapski 2007, Berger i in. 2008, Georgiev i in. 2010).  

Obecnie zdrowie i wygoda stają się najważniejszymi nieekonomicznymi czynnikami 

decydującymi o preferencjach konsumentów w zakresie żywności (Acharya i Molina 2004). 

Jednocześnie preferencje te skierowane są coraz częściej w stronę żywności, której produkcja 

jest przyjazna dla środowiska, co przyczynia się do wzrostu popytu na żywność pochodzącą  

z kontrolowanych systemów produkcji, w tym z rolnictwa ekologicznego, której jakość jest 

uwiarygodniona odpowiednimi certyfikatami (Czernyszewicz i Pawlak 2012).  

Ekologiczna produkcja żywności, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, należy 

bez wątpienia do bardziej przyjaznych dla środowiska w porównaniu z innymi systemami 

produkcji rolniczej. Wynika to z podstawowych założeń rolnictwa ekologicznego, które 

obejmują produkcję żywności bez udziału chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej, 

produktów inżynierii genetycznej (organizmów transgenicznych) oraz ograniczenie do 

minimum stosowania wszelkich zewnętrznych środków produkcji, przy jednoczesnym 

zachowaniu wysokich standardów dotyczących dbałości o stan gleby, różnorodność 

gatunkową, ochronę zasobów naturalnych i dobrostan zwierząt. Producenci ekologiczni nie 

mają wpływu na ilość zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu i transportu, ale stosując 

ekologiczne metody produkcji przyczyniają się do zachowania wysokich parametrów jakości 

środowiska rolniczego (Rozporządzenie Rady ˂WE> nr 834/2007, Reganold i Wachter 2016). 

Praktyki stosowane w rolnictwie ekologicznym oraz kontrola na wszystkich etapach 
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wytwarzania, przygotowania i dystrybucji warunkują wysoką jakość żywności, konotowaną 

przez konsumentów z korzystnym wpływem na zdrowie (Żakowska-Biemans 2013), czego 

potwierdzeniem są również wyniki licznych badań na zwierzętach laboratoryjnych oraz mniej 

licznych badań z udziałem ludzi (Średnicka-Tober i in. 2015). Stanowi to wyjątkową i swoistą 

wartość dodaną żywności ekologicznej (Meier-Ploeger 2005). Żywność ekologiczna, 

niezależnie od tego, czy konsumenci deklarują jej spożywanie czy też nie, jest w opinii 

większości synonimem bezpieczeństwa oraz wysokiej wartości odżywczej i sensorycznej,  

a także istnieje przekonanie, że jej konsumpcja jest korzystniejsza dla zdrowia i witalności od 

żywności produkowanej w warunkach rolnictwa konwencjonalnego. Dla świadomych 

konsumentów równie ważnym atrybutem żywności ekologicznej jest poszanowanie praw 

zwierząt oraz środowiska naturalnego (Matt i in. 2011). Jak wiadomo, za kluczowe elementy 

wpływające na wielkość plonów roślin uznawane są system oraz intensywność produkcji 

rolniczej. Z tego powodu w produkcji roślinnej często wykorzystuje się przemysłowe środki 

produkcji w postaci nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, które stymulują wzrost  

i plonowanie. Intensywny sposób produkcji może wiązać się jednak z wieloma zagrożeniami, 

zarówno dla bezpieczeństwa zdrowotnego, jak i dla środowiska naturalnego (Godfray i in. 

2010, Reganold i Wachter 2016). Ekologiczny system produkcji rolniczej alternatywny wobec 

intensywnego, wykorzystuje wyłącznie naturalne metody i środki produkcji. Dzięki temu płody 

rolne wyprodukowane według zasad produkcji ekologicznej cechują co prawda niższe plony, 

ale za to wysoka jakość wynikająca z wyższej zawartości bioaktywnych składników 

prozdrowotnych przy niższej zawartości składników niepożądanych, takich jak pestycydy  

i azotany (Średnicka-Tober i in. 2013, Barański i in. 2014). 

 O ile kwestia bezpieczeństwa związana z występowaniem istotnie mniejszych pozostałości 

pestycydów czy azotanów w ekologicznych płodach rolnych wydaje się być dobrze wyjaśniona, 

to  odpowiedź na pytanie czy produkty ekologiczne, w tym warzywa, odznaczają się lepszymi 

walorami sensorycznymi oraz wyższą wartością odżywczą i biologiczną, jest ciągle 

przedmiotem dyskusji naukowców na całym świecie.  Obecnie jest już dość dużo wyników 

badań prezentowanych m.in. w pracach przeglądowych oraz opartych na metaanalizach 

publikowanych przez wielu autorów dowodzących, że żywność ekologiczną cechuje wyższa 

wartość odżywcza i biologiczna, a jednocześnie mniejsza zawartość składników 

niepożądanych, w tym głównie pestycydów i azotanów.  Charakterystyczne jest to, że różne 

zespoły autorów odmiennie interpretują analizowane wyniki. Jedne zespoły badaczy są bardzo 

sceptyczne i nawet jeśli prezentują dane wskazujące na korzystniejsze cechy składu surowców 
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ekologicznych, to w podsumowaniu wnioskują, że nie ma istotnych różnic jakościowych 

między ziemiopłodami ekologicznymi i konwencjonalnymi. Do takich zespołów należą  

np. Bourn i Prescot (2002), Dangour i in. (2009) oraz Smith-Spangler i in. (2012). Inne zespoły 

badawcze uzyskane wyniki o wyższej zawartości polifenoli czy związków mineralnych w 

surowcach ekologicznych interpretują jako szansę na poprawienie kondycji zdrowotnej 

społeczeństw (m.in. Brandt i in. 2011, Hunter i in. 2011, Matt i in. 2011, Barański i in. 2014). 

Należy jednak podkreślić, że nadal zbyt mało jest wieloletnich badań kompleksowych, które  

w sposób systematyczny obejmowałyby aspekty technologiczne i sensoryczne oraz zawartość 

związków bioaktywnych w surowcach ekologicznych w porównaniu do surowców 

konwencjonalnych. Naukowcy są zgodni co do jednego, że aby wyjaśnić kwestię, czy surowce 

z rolnictwa ekologicznego dzięki swoim właściwościom sprzyjają w większym stopniu 

zachowaniu dobrego zdrowia niż surowce z rolnictwa konwencjonalnego, eksperymenty 

badawcze powinny być prowadzone przez porównanie produkcji sąsiadujących ze sobą 

funkcjonujących gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych. Przy takim podejściu 

czynniki środowiskowe związane z klimatem są niemal identyczne, co przy odpowiednio 

licznej reprezentacji par porównywanych gospodarstw pozwoli uniknąć skutków 

niezwiązanych bezpośrednio z systemem produkcji. Jednocześnie w przypadku takich 

doświadczeń możliwe jest wskazanie, która metoda produkcji sprzyja uzyskaniu wyższej 

jakości surowców w określonych warunkach siedliskowych. 

4.2. CEL BADAŃ, HIPOTEZY BADAWCZE I WYBRANE ELEMENTY METODYKI 

BADAŃ 

Cel badań: 

Celem badań było określenie i porównanie wpływu ekologicznego i konwencjonalnego 

systemu produkcji rolniczej na skład chemiczny, jakość sensoryczną i wybrane parametry 

wartości technologicznej oraz jakość przechowalniczą dwóch odmian buraków ćwikłowych,  

a także dwóch odmian marchwi jadalnej i soków marchwiowych.  

Oryginalnym elementem niniejszej pracy było zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentu 

obejmującego kompleksową analizę jakości korzeni buraków ćwikłowych i marchwi jadalnej 

oraz soku marchwiowego pochodzących z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej oraz 

wykorzystanie w eksperymencie pięciu par czynnych gospodarstw działających w zbliżonych 

warunkach klimatyczno-glebowych. Gospodarstwa były porównywalne również pod 

względem uprawianych gatunków i odmian warzyw oraz skali produkcji. Podejście takie daje 



                                                                                                                                                                    ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

                                                                                                                                                            7 | S t r o n a  

 

możliwość oceny oddziaływania systemu gospodarowania jako całości na kompleks cech 

jakościowych wybranych surowców. Celowość tak przeprowadzonego doświadczenia 

uzasadnia również fakt, że większość badań z zakresu porównania jakości płodów z rolnictwa 

ekologicznego i konwencjonalnego prowadzona jest w warunkach doświadczalnych, czyli  

w doświadczeniach poletkowych. Eksperymenty takie pozwalają na maksymalne 

zredukowanie liczby czynników mających wpływ na zawartość składników odżywczych  

i prozdrowotnych w surowcach, ale nie dają możliwości sprawdzenia wpływu metod 

ekologicznego i konwencjonalnego systemu produkcji rolnej stosowanych w funkcjonujących 

gospodarstwach na walory fizyczne i biologiczne surowców. Tak więc dodatkowym atutem 

prowadzenia eksperymentu z wykorzystaniem par gospodarstw ekologicznych  

i konwencjonalnych, dla których czynniki środowiskowe związane z warunkami 

klimatycznymi są identyczne, jest możliwość uniknięcia efektów niezwiązanych bezpośrednio 

z systemem produkcji, aby w rezultacie otrzymać odpowiedź na pytanie, który z systemów 

produkcji umożliwia optymalizację jakości surowców wytwarzanych w określonych 

warunkach.  

W ramach realizowanego celu badań sformułowano następujące hipotezy badawcze:  

1. Buraki ćwikłowe i marchew pochodzące z produkcji ekologicznej odznaczają się 

wyższą zawartością składników odżywczych i bioaktywnych o pozytywnym wpływie 

na zdrowie, jak również niższą zawartością azotanów(III) i (V) w częściach jadalnych 

aniżeli ich konwencjonalne odpowiedniki.  

2. Wyższa zawartość suchej masy w ekologicznych warzywach sprzyja lepszemu ich 

przechowywaniu, co wiąże się z mniejszymi stratami na skutek m.in. transpiracji, 

oddychania i gnicia warzyw.  

3. Mniejsza zawartość wody w częściach jadalnych i z reguły wyższa zawartość cukrów 

oraz kwasów organicznych w warzywach ekologicznych wpływają na lepszą jakość 

sensoryczną warzyw.  

4. Warzywa ekologiczne dające średnio niższe plony od warzyw konwencjonalnych 

wytwarzają części jadalne o mniejszej masie i mogą odznaczać się relatywnie 

większymi stratami w czasie wstępnej obróbki technologicznej, jak również w czasie 

przechowywania. 
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Materiał badawczy: 

Realizacja celu badań oraz weryfikacja hipotez przeprowadzona była  na materiale badawczym, 

który stanowiły korzenie dwóch odmian marchwi (Daucus carota L.) - Perfekcja i Flacoro oraz 

korzenie dwóch odmian buraka (Beta vulgaris L.) - Czerwona Kula i Regulski Cylindryczny, 

pochodzące z trzyletniego doświadczenia polowego, obejmującego lata 2007-2009. Ponadto 

badaniom poddano sok marchwiowy, który wykonano z obu wybranych odmian marchwi, 

zarówno z surowca ekologicznego i konwencjonalnego.  

Wybór odmian marchwi (Perfekcja i Flacoro) i buraka ćwikłowego (Czerwona Kula i Regulski 

Cylindryczny) był podyktowany ich dużą popularnością w uprawie. Wybrane odmiany 

marchwi należą do odmian późno dojrzewających, które mogą być wykorzystywane  

do spożycia na świeżo, do przetwórstwa i do przechowania. Odmiany buraka są odmianami 

średnio wczesnymi, które również doskonale nadają się spożycia bezpośredniego,  

do przetwórstwa i do przechowania.  

Korzenie warzyw pozyskano z 5 certyfikowanych gospodarstw ekologicznych i 5 gospodarstw 

konwencjonalnych z terenu woj. mazowieckiego (od drugiego roku doświadczenia warzywa 

uprawiane były w 4 parach gospodarstw z uwagi na wycofanie się ze współpracy jednego  

z rolników; wyniki badań przedstawione w pracy jako średnia z trzech lat obejmują  

w pierwszym roku doświadczenia dane z 5 par gospodarstw, zaś w  drugim i trzecim roku  

– z 4 par gospodarstw). Wszystkie wybrane do doświadczenia gospodarstwa zajmowały się 

produkcją warzywniczą (dodatkowo gospodarstwa ekologiczne od minimum 5 lat zajmowały 

się produkcją ekologiczną) i zlokalizowane były w pobliżu siebie, a wiec funkcjonowały  

w porównywalnych warunkach klimatycznych i glebowych. Taki układ prowadzenia 

doświadczenia pozwolił na zminimalizowanie wpływu pozauprawowych czynników na skład 

chemiczny warzyw i umożliwił ocenę oddziaływania ekologicznej i konwencjonalnej metody 

uprawy na wybrane parametry jakościowe.  

Istotnym elementem doświadczenia było pozyskanie materiału badawczego z gospodarstw, 

które produkują warzywa na cele rynkowe, co wydaje się mieć większą wartość poznawczą  

w porównaniu do badań prowadzonych na materiale pozyskanym z poletek doświadczalnych. 

Jednym z argumentów na rzecz takiego układu badań jest prezentowany przez wielu autorów 

wpływ różnych sposobów nawożenia stosowanych w rolnictwie ekologicznym  

i konwencjonalnym na różnice w jakości uzyskiwanych surowców. Gospodarstwa ekologiczne 
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jako podstawę nawożenia upraw stosowały nawozy organiczne, natomiast gospodarstwa 

konwencjonalne stosowały syntetyczne nawozy mineralne. 

W każdym roku doświadczenia z poszczególnych gospodarstw do badań pobierano 

reprezentatywne próby materiału roślinnego, które posłużyły do wykonania analiz składu 

chemicznego surowców bezpośrednio po zbiorze i po przechowaniu, do oceny sensorycznej  

i oceny wybranych parametrów wartości technologicznej oraz w przypadku marchwi do 

produkcji soków marchwiowych. 

W kolejnych latach doświadczenia polowego w gospodarstwach równocześnie uprawiano 

wszystkie wybrane odmiany marchwi jadalnej i buraków ćwikłowych. Ponadto producenci 

ekologiczni i konwencjonalni wypełniali karty informacyjne dotyczące zabiegów 

pielęgnacyjnych i nawożeniowo-ochronnych stosowanych w uprawie marchwi i buraków 

ćwikłowych w ich gospodarstwach. 

Dane dotyczące przebiegu warunków meteorologicznych w czasie trwania eksperymentu  

w postaci średnich miesięcznych temperatur powietrza, miesięcznych sum opadów 

atmosferycznych i usłonecznienia zostały udostępnione na wniosek autorki pracy przez 

dyrekcję Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej i Meteorologicznej Obrony 

Lotnictwa Cywilnego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut 

Badawczy.  

Uzyskany materiał badawczy pozwolił na określenie wpływu ekologicznych  

i konwencjonalnych metod produkcji oraz wpływu odmiany marchwi jadalnej i buraków 

ćwikłowych na wybrane parametry składu chemicznego, wyróżniki sensoryczne oraz 

parametry wartości technologicznej warzyw bezpośrednio po zbiorze i po 6-miesięcznym 

przechowaniu w komorze chłodniczej (ze zwykłą atmosferą). W pracy przeprowadzono 

również analizy wybranych parametrów wartości odżywczej i biologicznej soków wykonanych 

z marchwi pochodzącej z doświadczenia. Soki poddano analizie chemicznej bezpośrednio po 

przygotowaniu, po procesie pasteryzacji oraz po 6-miesięcznym okresie przechowania.  

W kolejnych trzech latach doświadczenia przeprowadzono analizę analogicznych cech 

buraków, marchwi i soków marchwiowych, dlatego wyniki przedstawione w pracy obrazują 

wartości średnie ze wszystkich lat doświadczenia. Taki sposób prezentacji wyników ma 

uzasadnienie wynikające z analizy statystycznej danych (ANOVA), która wskazuje na brak 

istotnych interakcji pomiędzy systemem produkcji warzyw (jako najważniejszym czynnikiem 

z punktu widzenia przyjętej hipotezy pracy) a kolejnymi latami doświadczenia. 
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Warunki przechowania buraków ćwikłowych i marchwi jadalnej: 

Część świeżych korzeni buraków ćwikłowych i marchwi jadalnej (po ok. 15 kg każdej odmiany 

z obu kombinacji) bezpośrednio po zbiorze i przywiezieniu do Zakładu Żywności Ekologicznej 

przechowywano w plastikowych skrzynkach o wymiarach 60x40x25 cm, w komorze 

chłodniczej w normalnej atmosferze, w temperaturze +1 oC bez regulacji wilgotności względnej 

powietrza. Po sześciu miesiącach przechowywania wybierano zdrowe korzenie buraków 

ćwikłowych oraz marchwi i pobierano próby do wykonania analiz chemicznych surowców po 

przechowaniu. 

Produkcja soków marchwiowych: 

W każdym roku doświadczenia część korzeni obu odmian marchwi pochodzących  

ze wszystkich gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych (po około 10 kg) przetwarzano 

na soki. Soki zostały wyprodukowane w Zakładzie Technologii Przetworów Owocowych  

i Warzywnych IBPRS w Warszawie z wykorzystaniem identycznej metodyki dla surowców 

ekologicznych i konwencjonalnych. Następnie poddawano je analizom chemicznym: 

bezpośrednio po przygotowaniu, po pasteryzacji (w temperaturze 92-93 oC przez okres 20 min) 

oraz po 6 miesiącach przechowania w warunkach chłodniczych (+5 oC, wilgotność względna 

powietrza 75%, brak światła).  

Metodyka analiz chemicznych: 

W przypadku korzeni obu gatunków warzyw objętych doświadczeniem oraz soków 

marchwiowych pobrane do analiz chemicznych próbki produktów liofilizowano  

z zastosowaniem liofilizatora Labconco o wydajności 2,5 kg lodu/dobę, w temp. -40 oC i przy 

zastosowaniu ciśnienia 0,100 mBar. Zliofilizowane próbki mielono i przetrzymywano  

w zamrożeniu (w temp. -80 oC), aby nie dopuścić do strat związków biologicznie czynnych. Po 

analizach, dla potrzeb doświadczenia zawartość badanych składników przeliczono na świeżą 

masę.   

W korzeniach buraków ćwikłowych i marchwi oraz w sokach marchwiowych oznaczano: 

zawartość suchej masy metodą wagową (wg Polskiej Normy PN-R-04013: 1988), cukrów 

ogółem i bezpośrednio redukujących metodą Luffa – Shoorla (Fortuna i in. 2003), witaminy C 

metodą miareczkową (wg Polskiej Normy PN-A-04019: 1998), azotanów(III) i (V) wg Polskiej 

Normy (PN-EN 12014-2), karotenoidów (tylko w marchwi i sokach marchwiowych) metodą 

chromatografii cieczowej HPLC (Helsper i in. 2003), barwników betalainowych (tylko  

w burakach ćwikłowych) metodą chromatografii cieczowej HPLC (Dóka i in. 2011) oraz 

związków fenolowych metodą chromatografii cieczowej HPLC (Hallmann 2012). 
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Metodyka analizy sensorycznej: 

Charakterystykę sensoryczną próbek warzyw  przeprowadzono metodą ilościowej analizy 

opisowej (Quantitative Descriptive Analysis – QDA), nazywanej również profilową, stosując 

procedurę analityczną opisaną w Polskiej Normie PN-EN ISO 13299:2010, według wybranych 

i zdefiniowanych 17 wyróżników  jakościowych w przypadku buraków i 17 innych 

wyróżników w przypadku marchwi. Do oceny zapachu, smaku, konsystencji i pożądalności 

ogólnej próbek buraków i marchwi wykorzystano metodę skalowania z zastosowaniem  

9-stopniowej skali hedonicznej strukturowanej (wg Polskiej Normy PN-ISO 4121:1998)  

o określeniach brzegowych: (cecha) niepożądana – bardzo pożądana. Ocenę hedoniczną próbek 

przeprowadził 30 osobowy zespół semikonsumencki, niepoddany żadnemu szkoleniu, 

reprezentujący populację dorosłych młodych osób.  

Metodyka oceny wybranych parametrów wartości technologicznej: 

Analiza wybranych parametrów wartości technologicznej obejmowała oznaczenie masy 

świeżych korzeni buraków i marchwi oraz ubytków (w %) po obróbce wstępnej (obieraniu 

warzyw) w surowcu bezpośrednio po zbiorze. Oznaczono również ubytki w masie korzeni po 

przechowaniu przez okres 6 miesięcy w stosunku do ich masy wyjściowej (Zalewski 1993).  

Metodyka analizy statystycznej: 

Analizę statystyczną wyników przeprowadzono przy użyciu programu komputerowego 

STATGRAPHICS 5.1. Do obliczeń użyto analizy wariancji trójczynnikowej ANOVA dla 

gatunku, z wykorzystaniem parametrycznego testu post hoc Tukey’a (α = 0,05).  

Badanymi czynnikami doświadczenia były: metoda uprawy (ekologiczna i konwencjonalna), 

odmiana (buraki i marchew) oraz rok doświadczenia. Dodatkowo obliczono błąd standardowy 

średniej  (SEM – Standard Error of Mean) dla próby. Każdą analizę przeprowadzono w trzech 

powtórzeniach. Uzyskane dane prezentowano jako średnie z lat 2007-2009, co uzasadniał fakt, 

że w każdym roku prowadzenia doświadczenia uzyskano podobne tendencje w uzyskanych 

wynikach, dotyczących wpływu sytemu produkcji rolniczej na jakość buraków ćwikłowych  

i marchwi; analiza statystyczna wykazała również w znaczącej większości brak istotnych 

interakcji pomiędzy systemem a rokiem uprawy, o czym świadczy współczynnik p przyjmujący 

wartości >0,05. 

W celu oceny związku pomiędzy dawkami nawożenia azotowego stosowanego podczas 

uprawy warzyw (w gospodarstwach konwencjonalnych stosowano wyższe dawki nawożenia 
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azotowego w postaci nawozów sztucznych, natomiast w gospodarstwach ekologicznych 

stosowano niższe dawki - w postaci nawozów organicznych) a wybranymi parametrami składu 

chemicznego surowców zastosowano analizę korelacji liniowej. Statystycznie istotne 

zależności pomiędzy badanymi zmiennymi określono na poziomie istotności 0,05 i 0,01. 

Dla wyrażenia procentowych różnic w zawartości poszczególnych składników w surowcach  

i produktach z rolnictwa ekologicznego w stosunku do surowców i produktów z rolnictwa 

konwencjonalnego wykorzystano formułę: [(eko-kon)/kon]*100%, wg Worthington (2001). 

Analiza głównych składowych – PCA 

Dla wielocechowego scharakteryzowania badanych obiektów (świeżych i przechowywanych 

buraków i marchwi oraz soków marchwiowych pochodzących z trzyletniego doświadczenia,  

z dwóch systemów produkcji rolnej) oraz oceny związków między cechami (składem 

chemicznym a parametrami profilowej i konsumenckiej oceny sensorycznej) przeprowadzono 

analizę składowych głównych (PCA - Principal Component Analysis). Wyniki tej analizy 

przedstawiono w formie wykresów prezentujących obiekty i cechy w układzie dwóch 

pierwszych składowych głównych (PC1 i PC2), które reprezentują w syntetyczny sposób 

wzajemnie skorelowane zmienne (Jolliffe 2002). Analizę statystyczną wykonano w programie 

Statistica 10 (StatSoft 2011). 

 

4.3. OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Zawartość suchej masy oraz składników odżywczych i bioaktywnych w burakach 

ćwikłowych i marchwi jadalnej oraz soku marchwiowym z produkcji ekologicznej  

i konwencjonalnej 

Produkcja związków bioaktywnych przez rośliny zależy m.in. od dostępności w glebie azotu 

mineralnego (Bloksma i in. 2007, Stefanelli 2010). Zauważono, że typowa dla rolnictwa 

konwencjonalnego zwiększona dostępność tego makropierwiastka powoduje, że metabolizm 

rośliny jest ukierunkowany przede wszystkim na wzrost wegetatywny, zmniejsza się natomiast 

proces różnicowania i intensywność procesów metabolizmu wtórnego, co skutkuje niższą 

zawartością związków fenolowych w tkankach roślin. Podstawę do wyjaśnienia tego zjawiska, 

a tym samym z reguły wyższych zawartości w roślinach ekologicznych metabolitów opartych 

na węglu, w tym cukrów prostych i złożonych oraz innych niezawierających azotu wtórnych 

metabolitów, jak: terpenoidy, związki fenolowe oraz niektóre barwniki i witaminy  
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(np. witamina C), stanowią opisane w przeglądzie piśmiennictwa dwie teorie: stosunku węgla 

do azotu (C/N) (Lerdau i Coley i in. 2002) oraz hipoteza wzrostu i różnicowania - GDBH (ang. 

Growth Differentiation Balance Hypothesis) (Heeb i in. 2006, Bloksma i in. 2007). Intensywne 

nawożenie stymuluje szybki przyrost biomasy roślin w systemie konwencjonalnym,  

co skutkuje zwiększoną wydajnością upraw. Następuje to wskutek wzrostu zawartości wody  

w komórkach, co jednocześnie oznacza mniejszą zawartość suchej masy w organach roślin. 

Wyższa procentowa zawartość wody w surowcach związana jest również z rozcieńczaniem 

zawartych w nich składników odżywczych (Heaton 2001). Niektórzy autorzy sugerują również, 

że rośliny uprawiane w systemie ekologicznym na skutek niestosowania pestycydów są 

bardziej narażone na czynniki stresowe i w odpowiedzi na atak patogenów uruchamiają 

naturalne systemy obronne indukując syntezę metabolitów polifenolowych (Young i in. 2005, 

Winter i Davis 2006, Capuano i in. 2013). Badania nad ekspresją profilu białek ziemniaków 

uprawianych w długoterminowym eksperymencie wykazały, że różnice w składzie bulw były 

związane głównie z różnicami w sposobie nawożenia, natomiast nie wynikały z różnic  

w sposobie ochrony upraw w systemach konwencjonalnych i ekologicznych (Lehesranta i in. 

2007). Także w innym badaniu, w którym testowano wpływ różnych kombinacji nawozów 

organicznych i konwencjonalnych oraz pestycydów w warunkach szklarniowych, wykazano, 

że różnice w zawartości metabolitów wtórnych były spowodowane nawożeniem i nie były 

uzależnione od stosowania pestycydów (Zhao i in. 2009 ). Należy także zaznaczyć, że oprócz 

systemu rolniczego i związanego z nim sposobu nawożenia upraw na wartość odżywczą roślin 

tego samego gatunku wpływa również wiele innych czynników, a w tym warunki klimatyczne 

i glebowe oraz okres zbioru i warunki przechowywania (Brandt i in. 2011). 

W badaniach własnych wykazano istotne różnice w zawartości suchej masy w korzeniach 

buraka ćwikłowego z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej; korzenie ekologiczne 

bezpośrednio po zbiorze i po przechowaniu zawierały więcej (p<0,0001) suchej masy niż 

korzenie buraków konwencjonalnych (odpowiednio o 9,6 i 14,11%). Nie znalazło to jednak 

potwierdzenia w przypadku marchwi i soków marchwiowych, w których zawartość suchej 

masy w produktach ekologicznych i konwencjonalnych nie różniła się istotnie. Otrzymane 

wyniki dotyczące suchej masy w warzywach ekologicznych i konwencjonalnych nie są 

jednoznaczne, jednakże wyniki wielu prac naukowych opartych na przeglądzie literatury 

potwierdzają tendencję do wyższej zawartości suchej masy w surowcach i produktach  

z rolnictwa ekologicznego, co dotyczy głównie warzyw korzeniowych i liściowych, i ma  



                                                                                                                                                                    ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

                                                                                                                                                            14 | S t r o n a  

 

to związek z rodzajem oraz dawkami nawozów stosowanych w uprawie (Brandt i Mølgaard 

2001, Lairon 2010, Matt i in. 2011). 

Badania własne nie wykazały różnic w zawartości cukrów ogółem między korzeniami 

buraków ćwikłowych i marchwi z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Natomiast soki 

marchwiowe zawierały w większości istotnie więcej cukrów ogółem, w przypadku ich 

wyprodukowania z surowca konwencjonalnego. W przypadku buraków nie wykazano również 

różnicy w zawartości cukrów ogółem pomiędzy badanymi odmianami, zaś z dwóch badanych 

odmian marchwi istotnie (p<0,0001) więcej cukrów ogółem stwierdzono w świeżych 

korzeniach odmiany Perfekcja w porównaniu z odmianą Flacoro, jednak po przechowaniu 

różnice te nie były istotne. W przypadku zawartości cukrów redukujących większość 

uzyskanych danych wykazała istotnie wyższą ich zawartość w surowcach i sokach 

ekologicznych niż w produktach konwencjonalnych. Badane odmiany buraków ćwikłowych  

i marchwi nie różniły się pod względem zawartości cukrów redukujących. Podsumowując 

można stwierdzić, że uzyskane wyniki potwierdzają po części fakt, że cukry są wskaźnikami  

i sygnalizatorami niektórych funkcji w fizjologii i rozwoju roślin, m.in. dotyczących interakcji 

z patogenami i środowiskowymi czynnikami stresu w roślinach, na które w większym stopniu 

narażone są rośliny w systemie ekologicznym (Hanson i Smeekens 2009). 

Stwierdzono istotnie wyższą obecność kwasów organicznych w korzeniach buraków  

z produkcji ekologicznej (o 13,8-15,6%) oraz w ekologicznych świeżych sokach 

marchwiowych (o 11,2%) w porównaniu z odpowiednikami konwencjonalnymi. W przypadku 

korzeni marchwi i pasteryzowanych soków marchwiowych po przechowaniu stwierdzono 

odwrotne tendencje, bowiem więcej kwasów organicznych uzyskano w produktach 

konwencjonalnych. Bazując na teorii bilansu C/N, przyczyny wyższej zawartości kwasów 

organicznych w niektórych próbkach ekologicznych mogą być związane z niższą dostępnością 

składników odżywczych w uprawach ekologicznych, jak również wyższymi poziomami 

nawożenia azotowego upraw konwencjonalnych. Jednakże w przypadku zawartości kwasów 

organicznych w marchwi i sokach marchwiowych wyniki nie są zgodne z tymi wyjaśnieniami, 

co może wskazywać na bardziej złożony mechanizm odpowiedzialny za różnice pomiędzy 

produktami ekologicznymi i konwencjonalnymi w tym zakresie.   

Większość uzyskanych wyników dotyczących witaminy C w badanych produktach świadczy 

o istotnie wyższej jej zawartości w burakach ćwikłowych i marchwi oraz sokach 

marchwiowych pochodzących z produkcji ekologicznej w porównaniu do surowców  

i produktów konwencjonalnych, co dotyczy zarówno świeżych produktów, jak i po 
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przechowaniu; różnice wynosiły od 7,5 do 18% na korzyść surowców i produktów 

ekologicznych. Na podstawie analizy przeprowadzonej przez Herencia i in. (2011) wiadomo, 

że około 58% badań dotyczących wpływu metod produkcji na syntezę witaminy C  

w warzywach i owocach, wskazuje na wyższą jej zawartość w surowcach pochodzących  

z rolnictwa ekologicznego niż w surowcach konwencjonalnych. Decyduje o tym także mniejsza 

dostępność azotu w czasie uprawy dla roślin ekologicznych, co skutkuje zazwyczaj wyższą 

syntezą kwasu askorbinowego. Jednakże reakcja roślin może być zmienna w zależności od 

warunków klimatycznych i innych czynników środowiskowych oraz rodzaju stosowanych 

nawozów (Lee i Kader 2000, Brandt i Mølgaard 2001). W wyniku badań wykazano ponadto, 

że straty witaminy C, które nastąpiły na skutek kupażowania i pasteryzacji soków 

marchwiowych wynosiły średnio 18,6% w produktach ekologicznych i 25,8%  

w konwencjonalnych, zaś po przechowaniu odpowiednio: 32% i 38,1%. Wynika z tego, że 

wyższa zawartość tej witaminy w surowcu i niższe straty na skutek pasteryzacji  

i przechowywania skutkowały wyższą zawartością witaminy C w finalnych produktach 

ekologicznych, a tym samym potencjalną możliwością wyższej jej podaży dla konsumentów. 

Stwierdzono istotne różnice w zawartości polifenoli ogółem, a w tym flawonoidów i kwasów 

fenolowych na korzyść buraków ekologicznych, które zawierały więcej tych związków niż 

buraki konwencjonalne (o 14,5-44%). W przypadku marchwi i soków marchwiowych wyniki 

nie były tak wyraźne, a ich dość duża zmienność powodowała statystyczną nieistotność różnic 

w przypadku większości analizowanych parametrów. Wykazano jedynie nieistotną tendencję 

do wyższej zawartości kwasów fenolowych w marchwi i sokach ekologicznych w większości 

przeprowadzonych analiz. Natomiast w przypadku rutynozydu-3-O-kwercetyny oznaczanego 

w marchwi różnice były istotne na korzyść surowca ekologicznego (o 23-63%). Pozytywny 

wpływ ekologicznego systemu produkcji na zawartość związków fenolowych w płodach 

rolnych został opisany już wcześniej i jest związany z różnicami w sposobie nawożenia. 

Zjawisko to wyjaśnia również inna teoria - hipoteza PCM (Protein Competition Model), według 

której kiedy biomasa rośliny wzrasta w odpowiedzi na azot to stężenie polifenoli spada, 

ponieważ zwiększone zapotrzebowanie na syntezę białka podczas wzrostu ogranicza 

różnicowanie do polifenoli. Możliwą przyczyną tego zjawiska jest fakt, że polifenole 

syntetyzowane są z aminokwasu fenyloalaniny, który przy intensywnym wzroście rośliny 

będzie w pierwszej kolejności wykorzystywany do syntezy białek (Li i in. 2008). Jednak poza 

rodzajem nawozów stosowanych w różnych systemach uprawy, jak już wspomniano,  

o różnicach w syntezie polifenoli przez rośliny decydować może także sposób ich ochrony,  
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na co wskazują badania   Younga i in. (2005), Wintera i Daviesa (2006) oraz Capuano i in. 

(2013). Porównanie strat składników fenolowych w marchwi i burakach ćwikłowych po 

przechowaniu oraz w sokach marchwiowych po obróbce i przechowaniu wykazało, że  

w przypadku obu gatunków warzyw po przechowaniu odnotowano mniejsze straty kwasów 

fenolowych w korzeniach ekologicznych w stosunku do konwencjonalnych (straty wynosiły 

w burakach odpowiednio 25,6 i 30,7%, w marchwi – 5,9 i 12,8%). Jednocześnie w burakach 

ekologicznych zaobserwowano po przechowaniu wzrost poziomu flawonoidów ogółem, który 

był wyższy niż w burakach konwencjonalnych i wynosił odpowiednio 21,4 i 12,1%. W sokach 

marchwiowych odnotowano natomiast nieco wyższe straty kwasów fenolowych w produktach 

ekologicznych niż w konwencjonalnych (odpowiednio o 50,9 i 46,5%). Zanotowany wyraźnie 

niższy spadek zawartości kwasów fenolowych w marchwi niż w burakach wynika ze znacznie 

wyższej zasobności marchwi w kwas chlorogenowy, którego ilość pod wpływem warunków 

stresu przechowalniczego może w marchwi ulec nawet 7-krotnemu zwiększeniu (Kondratowicz 

-Pietruszka 2006). Tak silnej zależności nie obserwuje się w buraku ćwikłowym. Generalnie 

bowiem zawartość kwasu chlorogenowego, który jest podstawowym kwasem fenolowym 

występującym w warzywach w czasie ich przechowywania ulega znacznemu obniżeniu 

(Podsędek 2007).  Tempo i zakres tych procesów są uzależnione m.in. od temperatury, 

dostępności tlenu i aktywności wody zawartej w komórkach (Gumul i in. 2005). Jak podaje 

Oszmiański (2007), zawartość kwasów fenolowych, w tym kwasu chlorogenowego, ulega pod 

wpływem obróbki technologicznej znacznej redukcji również w procesie przetwórczym. 

Wpływa na to nie tylko temperatura, ale również obróbka mechaniczna, w czasie której 

dochodzi do utleniania związków fenolowych oraz pozostawania ich w wytłokach. 

Marchew z produkcji ekologicznej w porównaniu z konwencjonalną odznaczała się niższą  

(o 37,1-46%) zasobnością w karotenoidy ogółem. Z analizy przeprowadzonej przez Seljåsena 

i in. (2001) wynika, że ekologiczny system produkcji sprzyja obniżeniu syntezy karotenoidów 

w korzeniach marchwi, jednak wyniki badań w tym zakresie nie są jednoznaczne i sugerują,  

że na zawartość karotenoidów mogą wpływać w większym stopniu czynniki inne niż 

produkcyjne. Kopsell i in. (2007) w swoich badaniach zauważyli, że ilość β-karotenu, luteiny  

i zeaksantyny w tkankach rośliny wzrasta, gdy w glebie jest więcej azotu. Zatem ogólna 

zawartość karotenoidów będzie również rosła wraz z dodatkiem łatwo przyswajalnego azotu. 

Generalnie zawartość karotenoidów jako wtórnych metabolitów roślin, niezaangażowanych  

w system ochrony przed patogenami,  pod wpływem wyższych poziomów nawożenia 

azotowego może ulegać zwiększeniu (Welch 1997), choć istnieją wyjątki od tej zasady 
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(Gajewski i in. 2010). Dokonana przez Stracke’a i in. (2009) metaanaliza dotycząca porównania 

zawartości karotenoidów w warzywach z sytemu ekologicznego i konwencjonalnego, wskazuje 

na niespójności w tym zakresie. Sugeruje ona, że na zawartość karotenoidów mogą wpływać 

czynniki inne niż produkcyjne (np. odmiana, mikroklimat, stopień dojrzałości i warunki 

glebowe). Wiele prezentowanych badań nie brało pod uwagę tych czynników, dlatego wyniki 

nie są jednoznaczne, co jest ważną przesłanką do konieczności kontynuowania dobrze 

zaplanowanych z punktu widzenia metodyki badań nad wpływem różnych praktyk 

produkcyjnych w rolnictwie ekologicznym i konwencjonalnym na akumulację karotenoidów  

w płodach rolnych. W pracy stwierdzono, że w przypadku surowca świeżego straty  

beta-karotenu po przechowaniu były wyraźniejsze w marchwi ekologicznej (spadek zawartości  

o 73,1%) w stosunku do marchwi konwencjonalnej (spadek zawartości o 63,5%). Natomiast  

w przypadku soku straty beta-karotenu były porównywalne. Takie wyniki sugerowałyby 

większą wrażliwość karotenoidów na rozkład podczas przechowywania w płodach 

ekologicznych w stosunku do surowców konwencjonalnych. W przypadku badanych soków 

proces kupażowania i pasteryzacji, a następnie przechowywania wpłynęły na degradację  

beta-karotenu wynoszącą 9,1% w przypadku soków ekologicznych i 4,6% - w przypadku 

soków konwencjonalnych. Jednocześnie procesy te spowodowały wzrost zawartości likopenu  

w sokach ekologicznych i konwencjonalnych odpowiednio o 12,2 i 21,7%. Obróbka termiczna 

produktów bogatych w karotenoidy, a zwłaszcza w beta-karoten i likopen, w stosunkowo 

niewielkim stopniu wpływa na utratę właściwości tych związków (Gumul i in. 2005). Wynika 

to m.in. z faktu, że część karotenoidów obecnych w marchwi występuje w postaci związanej, 

np. z białkami, polisacharydami lub kwasami fenolowymi, co zwiększa ich termostabilność 

(Kondratowicz-Pietruszka 2006). 

W badaniach nie stwierdzono istotnego wpływu systemu produkcji na zawartość betaniny, 

czyli głównego barwnika betalainowego w korzeniach buraków. Jednak zawartość betanidyny, 

występującej w mniejszych ilościach w burakach była istotnie wyższa (o 24-32,6%) w burakach 

ekologicznych. Uzyskane wyniki są zatem tylko częściowo zgodne z tezą prezentowaną  

w piśmiennictwie o wzroście syntezy barwników betalainowych przy mniejszych dawkach 

azotu w czasie uprawy (Moreno i in. 2008). Betalainy są barwnikami nietrwałymi, które reagują 

z tlenem cząsteczkowym, dlatego w okresie przechowywania następuje ich degradacja  

w surowcach. Rozkład betalain przyspieszają również podwyższona temperatura i światło,  

co ma znaczenie zarówno w przechowywaniu surowców, jak i produktów, które je zawierają 

(Strack i in. 2003, Azeredo 2009). Wyniki dotyczące strat betalain w wyniku przechowania 
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wskazują na nieco wyższe ubytki tych związków w burakach z uprawy konwencjonalnej  

w porównaniu z burakami ekologicznymi. Wynosiły one odpowiednio 33,6 i 27,3%  

w przypadku betaniny oraz 36,3 i 28,6% w przypadku betanidyny. Zjawisko to można wyjaśnić 

poprzez fakt wyższej zawartości witaminy C w surowcach ekologicznych. Jak podają Herbach 

i in. (2006), kwas L-askorbinowy wpływa istotnie na większą stabilność barwników z tej grupy, 

a mechanizm tego procesu polega głównie na usuwaniu tlenu i obniżeniu pH środowiska 

komórkowego.   

Przeprowadzona analiza korelacji liniowej wybranych parametrów składu chemicznego 

badanych surowców i dawek azotu zastosowanych w nawożeniu warzyw ekologicznych  

i konwencjonalnych wykazała w przypadku korzeni buraków istotną ujemną zależność między 

poziomem nawożenia azotowego a zawartością suchej masy, cukrów, kwasów organicznych  

i składników polifenolowych w częściach jadalnych. W przypadku marchwi stwierdzono 

występowanie istotnego ujemnego związku między dawkami azotu zastosowanymi w uprawie 

a zawartością cukrów redukujących i dodatniego związku odnoszącego się do zawartości 

karotenoidów w korzeniach tego gatunku.   

Analizując wpływ czynników odmianowych na wybrane elementy składu chemicznego 

warzyw i soków marchwiowych stwierdzono, że w buraku ćwikłowym istotnie wyższymi 

zawartościami większości analizowanych składników odznaczała się odmiana Czerwona Kula 

niż Regulski Cylindryczny. W przypadku marchwi stwierdzono mniejsze zależności pomiędzy 

składem chemicznym korzeni a odmianą, przy czym stwierdzono, że odmianą, która 

zareagowała lepiej na dane warunki uprawowe była odmiana Perfekcja. Również soki z tej 

odmiany z reguły zawierały więcej składników fenolowych i karotenoidów niż soki uzyskane 

z odmiany Flacoro. 

Zawartość azotanów(III) i (V) 

Większość otrzymanych wyników potwierdza wyższą zawartość azotanów w surowcach 

konwencjonalnych niż ekologicznych. Poziom tych związków był prawie dwukrotnie  wyższy 

w burakach ćwikłowych w porównaniu do marchwi, zarówno w surowcu bezpośrednio  

po zbiorze, jak i po przechowaniu. Ekologiczne warzywa zawierały o 6,8-28% istotnie mniej 

azotanów(V) w porównaniu do konwencjonalnych. W przypadku azotanów(III) istotnie mniej 

tych związków stwierdzono w surowcach ekologicznych jedynie w korzeniach bezpośrednio 

po zbiorach; po okresie przechowania nie było istotnych różnic w zawartości azotanów(III)  

w warzywach ekologicznych i konwencjonalnych. Jak dowodzą badania prowadzone nad tym 
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zagadnieniem, 50–80% azotanów w żywności pochodzi ze spożywanych warzyw 

(Wojciechowska 2005), dlatego jakość tych surowców jest jednym z najistotniejszych 

czynników umożliwiających unikanie spożywania tych substancji wraz z dietą. Nadmiar 

azotanów w żywności jest groźny dla konsumentów z uwagi na przekształcanie się stosunkowo 

mało szkodliwej formy azotanów(V) do znacznie bardziej toksycznej formy azotanów(III). 

Stanowi to dość poważny problem, zwłaszcza w przypadku marchwi, która jest jednym  

z najczęściej stosowanych surowców do produkcji żywności dla niemowląt. Zatrucie 

azotanami(III) powoduje utlenienie dwuwartościowej formy żelaza hemoglobiny  

do trójwartościowej, czego efektem jest niezdolność do przenoszenia tlenu przez hemoglobinę, 

zwaną methemoglobinemią. Największe niebezpieczeństwo związane z powstawaniem 

methemoglobiny dotyczy niemowląt do 10 miesiąca życia, których krew znacznie łatwiej ulega 

utlenieniu (Chan 2011). 

Współczynniki korelacji liniowej Pearsona pomiędzy dawkami azotu zastosowanymi  

w ekologicznej i konwencjonalnej uprawie buraków ćwikłowych i marchwi wykazały 

statystycznie istotne dodatnie powiązania między badanymi zmiennymi; w przypadku obu 

gatunków stwierdzono wzrost kumulacji azotanów(V) w ich korzeniach wraz ze wzrastającymi 

dawkami azotu dostarczanego roślinom w czasie uprawy. 

Zawartość azotanów(III) i (V) zależała istotnie również od czynników genetycznych.  

W przypadku buraków istotnie więcej obu grup azotanów zawierała odmiana Czerwona Kula, 

natomiast w przypadku marchwi – odmiana Perfekcja. 

Parametry wartości technologicznej i przechowalniczej 

Nie stwierdzono istotnych różnic dotyczących średniej masy świeżych korzeni buraków 

ćwikłowych i marchwi pomiędzy surowcami pochodzącymi z produkcji ekologicznej  

i konwencjonalnej. W przypadku buraków istotnie wyższą masą korzeni odznaczała się 

odmiana Regulski Cylindryczny niż Czerwona Kula, zaś w marchwi wyższa masa korzeni 

charakteryzowała odmianę Flacoro niż Perfekcja.  Wyniki dotyczące różnic odmianowych  

są oczywiste ze względu na ich cechy genotypowe. Odmiana buraka ćwikłowego Regulski 

Cylindryczny należy do odmian o cylindrycznym kształcie korzenia, których masa jest wyższa 

niż masa odmian o korzeniach okrągłych, jak Czerwona Kula. W przypadku marchwi odmiana 

Flacoro z reguły odznacza się lepszym plonowaniem i większymi korzeniami niż odmiana 

Perfekcja. 
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Jakość buraków ćwikłowych z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych związana  

z procentowymi ubytkami surowca podczas obierania była podobna. W obu przypadkach 

ubytki w czasie obróbki wstępnej wynosiły około 20%. Jednocześnie stwierdzono, że wyższe 

straty wystąpiły w odmianie Czerwona Kula niż w odmianie Regulski Cylindryczny.  

W przypadku marchwi stwierdzono wyższe ubytki podczas obierania korzeni z uprawy 

konwencjonalnej niż ekologicznej. Wyższe procentowo straty surowca podczas obierania 

dotyczyły relatywnie częściej marchwi niż buraków ćwikłowych, co wynika z faktu,  

że korzenie marchwi są mniejsze od korzeni buraków. 

Zdolność przechowalnicza buraków ćwikłowych z gospodarstw konwencjonalnych była 

istotnie niższa niż z gospodarstw ekologicznych, o czym świadczą wyższe procentowe ubytki 

masy korzeni po przechowaniu. Wyższe straty w masie dotyczyły odmiany Czerwona Kula niż 

Regulski Cylindryczny. W przypadku marchwi zdolność przechowalnicza korzeni 

ekologicznych i konwencjonalnych była podobna. W tym gatunku nie stwierdzono też różnic 

między odmianami w zakresie procentowego ubytku masy korzeni po przechowaniu. Straty 

przechowalnicze w przypadku marchwi były większe niż w przypadku buraków ćwikłowych, 

co wynika z cienkiej skórki okrywającej tkanki w korzeniu marchwi, która składa się zaledwie 

z 4-8 warstw komórek perydermy. Cienka skórka nie chroni dostatecznie tkanek, gdyż jest 

podatna na uszkodzenia w czasie zbiorów, jak również jest przyczyną większej utraty wody 

wskutek parowania (Fikselová i in. 2011). 

Stwierdzono, że zarówno w burakach ćwikłowych, jak i marchwi oraz wykonanych z niej 

sokach występowały mniejsze straty większości składników odżywczych i bioaktywnych, gdy 

pochodziły z gospodarstw ekologicznych w porównaniu do konwencjonalnych. Dotyczyło  

to głownie cukrów ogółem, kwasów organicznych, witaminy C oraz kwasów fenolowych. 

Jednocześnie w warzywach konwencjonalnych odnotowano wyższe straty azotanów(V) niż  

w ekologicznych, jednak w efekcie nie zniwelowało to różnic pomiędzy warzywami 

ekologicznym i konwencjonalnymi w tym zakresie; nadal bowiem surowce ekologiczne 

zawierały istotnie mniej azotanów(V) po przechowaniu niż surowce konwencjonalne. 

Jakość sensoryczna 

Jakość sensoryczna buraków ćwikłowych oceniana z udziałem panelu ekspertów metodą 

ilościowej analizy opisowej oraz konsumentów oceniana metodą hedoniczną była 

porównywalna, gdyż w obu badaniach cechy „jakość ogólna” / „pożądalność ogólna” buraków 

z gospodarstw ekologicznych uzyskały istotnie wyższe oceny w porównaniu do buraków 
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konwencjonalnych. W analizie profilowej oceniający istotnie wyżej ocenili również miękkość 

i słodki smak buraków ekologicznych, podczas gdy zapach i smak przypalony częściej 

stwierdzali w odniesieniu do buraków konwencjonalnych. W ocenie semikonsumenckiej 

wyniki wskazywały na istotnie wyższe noty preferencji barwy, zapachu i smaku buraków 

ekologicznych w porównaniu do konwencjonalnych.  

Uzyskane noty w ocenie przeprowadzonej metodą profilowania sensorycznego wskazują na to, 

że o jakości ogólnej buraków decydowały głównie wyróżniki tekstury oraz smaku buraczanego, 

zapachu buraczanego i słodkiego, natomiast w badaniach konsumenckich – głównie barwa 

warzyw. 

Ocena profilowa dotycząca jakości ogólnej badanych odmian buraków ćwikłowych była 

podobna, natomiast konsumenci istotnie wyżej ocenili pod względem pożądalności ogólnej 

odmianę Czerwona Kula niż Regulski Cylindryczny. 

Wyniki dotyczące jakości ogólnej marchwi z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych 

w ocenie ekspertów nie różniły się istotnie.  Ocena ta wykazała jednocześnie wyższe noty dla 

surowca konwencjonalnego w zakresie barwy, zwłaszcza jej jednolitości oraz soczystości  

i zapachu „innego”.  Marchew ekologiczna uzyskała jedynie wyższe noty dla cechy zapach 

„zielony”. W ocenie profilowej nie wykazano różnic w jakości ogólnej pomiędzy odmianami, 

jednak w przypadku wyróżników: smak i zapach „zielony”, smak gorzki i smak piekący wyższe 

noty uzyskała odmiana Flacoro niż Perfekcja.  

Biorąc pod uwagę uzyskane w ocenie sensorycznej przeprowadzonej metodą profilowania 

noty, o jakości ogólnej marchwi decydowały głównie wyróżniki barwy, tekstury, smaku 

marchwiowego i słodkiego oraz zapachu świeżej marchwi i słodkiego, zaś w badaniach 

konsumenckich – barwa, zapach i konsystencja warzyw. 

Wyższą ocenę pożądalności barwy, zapachu i konsystencji oraz pożądalności ogólnej  

w badaniu przeprowadzonym wśród konsumentów uzyskała marchew z gospodarstw 

konwencjonalnych niż marchew ekologiczna. Pożądalność badanych odmian marchwi  

w badaniu konsumenckim była podobna, nie wykazano bowiem istotnych różnic pomiędzy 

odmianami Flacoro i Perfekcja. 

Rekapitulując uzyskane wyniki, należy podkreślić, że badania nad uwarunkowaniami jakości  

surowców i produktów roślinnych, w tym warzyw i ich przetworów z sytemu ekologicznego  

i konwencjonalnego  powinny być  prowadzone  kompleksowo,  z uwzględnieniem  całego  
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spektrum czynników mogących tę jakość determinować, w celu określenia intensywności 

wpływu poszczególnych zmiennych.  Tym  samym,  należy  stwierdzić,  że  w  odniesieniu   

do  jakości  buraków ćwikłowych i marchwi jadalnej,  połączenie analizy chemicznej i analizy 

sensorycznej oraz oceny konsumenckiej ma bardzo duże walory utylitarne, gdyż pozwala na 

uzyskanie wyników, które mogą być  niezwykle pomocne  dla przetwórców i producentów 

rolnych w zakresie doboru odpowiednich odmian o najkorzystniejszych walorach z punktu 

widzenia wartości odżywczej i biologicznej, jak również sensorycznej i technologicznej  

do zastosowania w warunkach produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Jest to szczególnie 

istotne z punktu widzenia rolnictwa ekologicznego, gdyż w Polsce nie prowadzi się prac 

hodowlanych nad odmianami warzyw na potrzeby wyłącznego wykorzystania w produkcji 

ekologicznej, bazując na badaniach odmian wykorzystywanych w rolnictwie 

konwencjonalnym w kierunku ich przydatności do upraw w systemie ekologicznym. Należy 

podkreślić, że w badaniach tych uwagę zwraca się przede wszystkim na efekty produkcyjne, 

przywiązując mniejszą wagę do jakości uzyskanych plonów. Tak więc prowadzenie badań 

kompleksowych uwzględniających różne kryteria jakości surowców ekologicznych  

i konwencjonalnych daje możliwość obiektywnej wielokierunkowej oceny surowców 

produkowanych w zbliżonych warunkach klimatyczno-glebowych, a w konsekwencji 

możliwość wyboru odmian o lepszych parametrach jakościowych, zależnie od kierunku 

wykorzystania.  

4.4. WNIOSKI 

Przedstawione wyniki badań oraz ich analiza statystyczna i interpretacja uzasadniają 

sformułowanie następujących wniosków: 

 Na wybrane wyróżniki jakości warzyw pochodzących z produkcji ekologicznej  

i konwencjonalnej miały wpływ nie tylko czynniki związane z systemem gospodarowania, 

ale też czynniki odmianowe i pozbiorcze (przechowywanie); stwierdzono również pewne 

różnice w wynikach z kolejnych lat doświadczenia, które mogą wskazywać na wpływ 

czynników pogodowych (usłonecznienie, opady i temperatura powietrza w okresie 

wegetacji) na badane parametry. 

 Wyższe zawartości związków z grupy polifenoli w surowcach i produktach ekologicznych 

w stosunku do konwencjonalnych były znacznie bardziej wyraźne w przypadku buraków 

ćwikłowych niż marchwi jadalnej i soków marchwiowych, podczas gdy wyniki dotyczące 

zawartości witaminy C wskazują na bardziej wyraźne różnice na korzyść płodów 
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ekologicznych w przypadku marchwi jadalnej i soków marchwiowych niż w przypadku 

buraków ćwikłowych. 

 W kontekście uzyskanych wyników potwierdzono teorię wzrostu i różnicowania (GDBH), 

według której nie tylko forma, ale także dawka nawozu azotowego ma wpływ na poziom 

związków bioaktywnych w roślinach – wyższe dawki azotu przyczyniały się do obniżenia 

zawartości tych substancji, a szczególnie polifenoli w badanych warzywach. 

 W większości potwierdzono postawione w pracy hipotezy, dotyczące różnic jakościowych 

na korzyść surowców i produktów ekologicznych w porównaniu do ich konwencjonalnych 

odpowiedników, przede wszystkim co do zawartości witaminy C, cukrów, składników 

polifenolowych i azotanów(V). Potwierdzono także tendencje w kierunku korzystniejszych 

parametrów jakości sensorycznej, technologicznej i przechowalniczej surowców 

ekologicznych w porównaniu do surowców z rolnictwa konwencjonalnego, co dotyczyło 

szczególnie buraków ćwikłowych. 

WNIOSEK O CHARAKTERZE APLIKACYJNYM 

 Uzyskane wyniki badań powinny być przesłanką do promowania spożycia warzyw  

z produkcji ekologicznej, a jednocześnie do zwiększania dostępności tej kategorii produktów 

dla konsumentów, aby mogły stać się istotną częścią diety jak największej części 

społeczeństwa. W celu zwiększenia atrakcyjności oferty handlowej surowców z produkcji 

ekologicznej konieczne są badania mające na celu wyselekcjonowanie odmian 

odpowiednich do uprawy ekologicznej, odznaczających się wysokimi parametrami wartości 

odżywczej, biologicznej i technologicznej oraz jakości sensorycznej. 

4.5. PODSUMOWANIE 

Badania przeprowadzone na burakach ćwikłowych, marchwi i soku marchwiowym z produkcji 

ekologicznej i konwencjonalnej zaprezentowane w omówionej monografii przyczyniają się  

do pogłębienia wiedzy na temat wpływu uwarunkowań związanych z systemem produkcji na 

wiele aspektów jakościowych, w tym wartość odżywczą, zawartość związków biologicznie 

czynnych, zawartość azotanów(III) i (V) oraz jakość sensoryczną i wybrane parametry jakości 

technologicznej warzyw korzeniowych uprawianych w polskich warunkach agrotechnicznych. 

Przeprowadzone badania wskazują, że od ziemiopłodów ekologicznych można i należy 

oczekiwać zdecydowanie lepszej jakości. Dlatego też trzeba podkreślić, że rozwój 

ekologicznych metod produkcji rolniczej w naszym kraju jest pożądany, ponieważ zapewnia 

lepsze parametry zdrowotne surowców roślinnych, co ma istotne znaczenie w żywieniu 
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społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem małych dzieci i osób starszych oraz 

przewlekle chorych. Niższa zawartość azotanów w surowcach ekologicznych przy 

jednocześnie wyższej zawartości składników o działaniu antyoksydacyjnym, może mieć istotne 

znaczenie prozdrowotne z uwagi na profilaktykę przeciwnowotworową. Wskazują na  

to niektóre badania potwierdzające, że regularna konsumpcja żywności ekologicznej warunkuje 

dobrostan i wpływa korzystnie na zdrowie ludzi i zwierząt. Jednak teza ta wymaga dalszej 

weryfikacji w badaniach epidemiologicznych i interwencyjnych na zwierzętach i z udziałem 

ludzi. Warto podkreślić, że produkcja ekologiczna może mieć duże znaczenie dla wegetarian, 

którzy spożywając znacznie więcej warzyw i owoców niż osoby niestosujące tej diety,  

są potencjalnie bardziej narażeni na pobranie większych ilości azotanów wraz z żywnością. 

Konkludując należy podkreślić, że wykorzystywanie ekologicznych metod w produkcji nie 

tylko dostarcza żywności o dobrych parametrach jakościowych, ale również wpływa 

pozytywnie na stan środowiska oraz stanowi praktyczne zastosowanie wielu zasad ekorozwoju 

w regionach wiejskich. 

5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 

Po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w 1992 r roku rozpoczęłam na tej uczelni pracę jako 

samodzielny referent techniczny (1992-1993), a następnie jako asystent w Zakładzie 

Przyzagrodowej i Działkowej Produkcji Żywności (później Zakład Surowców Spożywczych,  

a następnie Zakład Żywności Ekologicznej) na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka  

i Konsumpcji SGGW. W 2004 roku przedstawiłam przed Radą WNoŻCziK dysertację 

naukową pt.: Ocena dostosowania poziomu i struktury podaży owoców i warzyw do potrzeb 

żywnościowych ludności Polski. Rozprawa doktorska uzyskała pozytywne recenzje i po 

złożeniu wszystkich egzaminów i publicznej obronie zdobyłam tytuł doktora nauk rolniczych 

z zakresu technologia żywności i żywienia. Od roku 2005 do dzisiaj jestem zatrudniona jako 

adiunkt w Zakładzie Żywności Ekologicznej, Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej 

i Towaroznawstwa SGGW w Warszawie. 

Profil moich zainteresowań badawczych po uzyskaniu stopnia doktora, oprócz badań 

dotyczących parametrów jakościowych buraka ćwikłowego, marchwi i soku marchwiowego, 

przedstawionych w osiągnięciu naukowym stanowiącym podstawę wniosku, obejmował  

następujące grupy zagadnień:  
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1. Ocena wielkości i struktury podaży owoców i warzyw oraz jej dostosowania do potrzeb 

konsumentów w Polsce oraz ocena poziomu spożycia tych produktów w polskich 

gospodarstwach domowych (publikacje z tego zakresu są wynikiem badań związanych 

z rozprawą doktorską); 

2. Ocena możliwości rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich w powiązaniu z oceną 

oferty proponowanej przez polskich usługodawców oraz ich przygotowania do 

świadczenia usług agroturystycznych; 

3. Zależności między ekologicznymi i nieekologicznymi metodami produkcji w rolnictwie 

a jakością otrzymywanych płodów rolnych; 

4. Ocena świadomości ekologicznej producentów rolnych oraz aspekty stylu życia  

i samooceny stanu zdrowia konsumentów żywności ekologicznej i nieekologicznej; 

5. Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne żywności, w tym żywności 

ekologicznej; 

6. Aspekty dotyczące sprzedaży, asortymentu i konsumentów żywności ekologicznej; 

7. Transfer wiedzy i doradztwo w sektorze rolnictwa ekologicznego. 

A. Omówienie prac w grupach tematycznych  

(numeracja wg załącznika nr 3, pkt. II A i II D) 

1. GRUPA TEMATYCZNA A1: Ocena wielkości i struktury podaży owoców  

i warzyw oraz jej dostosowania do potrzeb konsumentów w Polsce oraz ocena 

poziomu spożycia tych produktów w polskich gospodarstwach domowych 

Grupa tematyczna A1 obejmuje publikacje z badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej 

(opublikowane po doktoracie). Dotyczą one analizy zmian zachodzących w produkcji krajowej 

owoców i warzyw, w ich imporcie i eksporcie, w poziomie spożycia w różnych typach 

gospodarstw domowych oraz zachowaniach konsumentów na rynku tych produktów, jak 

również analizy dostosowania podaży produktów owocowych i warzywnych do oczekiwań 

konsumentów. Materiał zgromadzony w toku badań pochodził ze źródeł wtórnych (dane GUS) 

i pierwotnych (badania ankietowe). W badaniach ankietowych ujęłam takie zagadnienia, jak: 

ilość spożywanych owoców i warzyw, częstotliwość i okoliczności ich spożywania, strukturę 

gatunkową oraz sposób przetworzenia, sezonowość spożycia, a także źródła zaopatrywania się 

respondentów w te produkty. Uwzględniłam również czynniki określające poziom i strukturę 

spożycia owoców i warzyw oraz ich przetworów. Do oceny stopnia zaspokojenia potrzeb  

na owoce i warzywa wykorzystałam dane pochodzące z badań ankietowych oraz dane GUS  
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i współczynniki elastyczności dochodowej spożycia na owoce, warzywa i ich przetwory 

oceniające tempo zbliżania się spożycia do poziomu nasycenia, bądź służące do oszacowania 

stopnia zaspokojenia potrzeb w relacji do poziomu nasycenia. 

W wyniku tych badań stwierdziłam, że o wielkości podaży owoców i warzyw decydowała 

głównie wielkość krajowej ich produkcji, wpływając tym samym w istotnym stopniu na poziom 

spożycia. Odnotowałam występowanie wahań sezonowych w podaży owoców będące 

wynikiem wahań w krajowej ich produkcji, które rekompensowane były wzrastającym 

importem. To z kolei znalazło wyraz w zmniejszających się wahaniach sezonowych spożycia 

owoców i zaobserwowanej tendencji do jego systematycznego, aczkolwiek powolnego 

wzrostu. Poziom spożycia owoców znacznie odbiegał od przeciętnego poziomu w krajach Unii 

Europejskiej, a równocześnie charakteryzował się bardzo powolnym tempem wzrostu, co było 

wynikiem nie tylko czynników podażowych, ale także utrwalonych zwyczajów i upodobań 

żywieniowych oraz poziomu cen niektórych produktów. W przypadku warzyw stwierdziłam 

utrzymujące się na średnim poziomie (w porównaniu z krajami UE) pod względem ilościowym 

spożycie warzyw w polskich gospodarstwach domowych. Było ono jednak mało urozmaicone, 

co wynikało w dużym stopniu ze struktury produkcji warzyw, która kształtowała asortyment 

produktów oferowanych na rynku. Określony poziom zaspokojenia potrzeb w zakresie owoców 

i warzyw okazał się być daleki od poziomu nasycenia. W wyniku analizy danych dotyczących 

zaspokojenia tych potrzeb w badanym okresie ustaliłam, że z jednej strony wzrosło znaczenie 

importu tych produktów, a zwłaszcza owoców, z drugiej zaś zmniejszył się udział spożycia 

naturalnego. W konsekwencji doprowadziło to do pozytywnych zmian w spożyciu  

- w przypadku owoców wpływając na urozmaicenie struktury poprzez wzrost udziału  

w konsumpcji owoców południowych, zaś w spożyciu warzyw na zmniejszeniu dominującej 

pozycji kapusty i marchwi na rzecz pomidorów i ogórków we wszystkich grupach społeczno-

ekonomicznych gospodarstw domowych. Należy także dodać, że w odniesieniu  

do poszczególnych gatunków owoców i warzyw zaobserwowałam rozbieżności pomiędzy 

częstotliwością spożycia a preferencjami konsumentów. Okazały się być one bardziej wyraźne 

w przypadku owoców niż warzyw. Może to świadczyć o tym, że zarówno struktura podaży, 

dostępność w ciągu roku, jak i czynniki ekonomiczne, ograniczały w większym stopniu 

swobodny wybór owoców niż warzyw. O spożyciu warzyw decydowały natomiast bardziej 

preferencje konsumentów niż czynniki o charakterze ekonomicznym, co może wiązać się  

z poziomem cen, ogólnie niższym niż w przypadku owoców. Szczegółowe wyniki badań 
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dotyczące poziomu, struktury i determinantów spożycia owoców i warzyw zostały opisane  

w pięciu publikacjach (IID1 1, IID1 2, IID1 3, IID1 4, IID1 57). 

2. GRUPA TEMATYCZNA A2: Ocena możliwości rozwoju agroturystyki  

na obszarach wiejskich 

Publikacje włączone w grupę tematyczną A2 dotyczą organizacji i usprawnień wypoczynku 

odbywającego się na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, opartego o bazę noclegową, 

często również żywieniową oraz aktywności rekreacyjne związane z gospodarstwem rolnym 

lub równoważnym i jego otoczeniem, który stanowi dużą szansę na poprawę sytuacji 

dochodowej. Ocenia się, że na terenie co najmniej 1/3 gmin i rejonów Polski istnieją realne 

szanse rozwoju agroturystyki, jako formy działalności stwarzającej dodatkowe możliwości 

pracy, szanse wykorzystania zasobów mieszkaniowych, zagospodarowania produkowanej  

w gospodarstwach żywności, przy podnoszeniu ogólnego poziomu kultury, infrastruktury 

otoczenia, ochrony zabytków i środowiska oraz walorów przyrodniczo-krajobrazowych 

(Świetlikowska 2000). Zainteresowanie tym nurtem miało miejsce u progu mojej aktywności 

naukowej i zostało zainspirowane przez prof. dr hab. Urszulę Świetlikowską, która w tym 

czasie pełniła funkcję Kierownika Zakładu Surowców Spożywczych, gdzie byłam zatrudniona 

i jednocześnie była Kierownikiem Studiów Podyplomowych w Dziedzinie Organizacji 

Agroturystyki, realizowanych w ramach projektu FAPA. Ten obszar mojej działalności 

naukowej zaowocował współautorstwem w monografii naukowej będącej końcowym 

wynikiem tego projektu (przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora). Następnie 

uczestniczyłam jako wykonawca w temacie badawczym „Analiza działań dostosowawczych do 

świadczenia usług agroturystycznych w wybranych gospodarstwach na terenie Gostynińsko 

-Włocławskiego Parku Krajobrazowego” w ramach badań na temat „Działalność 

agroturystyczna jako czynnik wspomagający poprawę warunków społeczności wiejskiej”. 

Wyniki realizowanych w tym zakresie badań zostały opisane w pięciu publikacjach 

dotyczących zagospodarowania zagrody wiejskiej na potrzeby agroturystyki (IID4 1, IID4 3, 

IID4 7, IID4 8, IID4 12) i dwóch dotyczących realizacji oferty żywieniowej i zasad 

prawidłowego żywienia służących temu celowi (IID4 2, IID4 4). Wyniki tych prac 

potwierdziły, że zagospodarowanie siedlisk w gospodarstwach świadczących usługi 

agroturystyczne było na ogół poprawne. Proponowane usprawnienia dotyczyły głównie 

wymiany i konserwacji sprzętu rekreacyjnego, właściwego zabezpieczenia miejsc na odpady 

oraz zagospodarowania terenu wypoczynkowego, zapewniającego realizację potrzeb 

rekreacyjnych gości. W ocenie realizacji oferty żywieniowej stwierdziłam, że usługodawcy 
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najczęściej oferowali swoim gościom obiady, serwując dania kuchni regionalnej, 

wegetariańskiej i dietetycznej. Ponadto gospodarze do dyspozycji gości udostępniali 

całodobowo kuchnię, w której z produktów pochodzących z gospodarstw mogli oni 

samodzielnie przygotowywać posiłki. Jak podkreślają Rokicki i Roman (2012), poza 

zakwaterowaniem ważną składową świadczonych usług w działalności agroturystycznej 

stanowi oferta żywieniowa, która z reguły wiąże się z produkcją żywności w gospodarstwie. 

Zwłaszcza w gospodarstwach drobnotowarowych o wielokierunkowej produkcji roślinnej  

i zwierzęcej predysponowanych do tego typu działalności usługowej istnieje możliwość 

produkcji zarówno surowców i produktów pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego  

w obrębie własnego gospodarstwa. Wykorzystanie tych produktów do wyżywienia turystów 

oraz oferowanie ich zakupu może być z jednej strony źródłem dodatkowego dochodu dla 

właścicieli gospodarstw, zaś z drugiej źródłem świeżej i dobrej jakościowo żywności dla 

turystów. 

3. GRUPA TEMATYCZNA A3: Zależności między ekologicznymi  

i nieekologicznymi metodami produkcji w rolnictwie a jakością otrzymywanych 

płodów rolnych, jakość surowców i produktów roślinnych  

Możliwość produkcji ziemiopłodów wysokiej jakości nabiera obecnie coraz większej wagi  

w świetle rosnących zagrożeń zdrowotnych wynikających z antropopresji, uprzemysłowienia  

i intensyfikacji rolnictwa. Skierowanie moich zainteresowań na kwestie jakości żywności 

ekologicznej spowodowane było zarówno dynamicznym rozwojem sektora rolnictwa 

ekologicznego oraz wzrastającym zainteresowaniem żywnością ekologiczną ze strony 

konsumentów, jak również faktem połączenia Zakładu Surowców Spożywczych, w którym 

byłam zatrudniona i Zakładu Ekologii w Zakład Żywności Ekologicznej SGGW. Od początku 

skupiłam się na wpływie metod stosowanych w rolnictwie ekologicznym i nieekologicznym  

na jakość produktów pochodzenia roślinnego, gdyż mogłam wykorzystać w praktyce zdobytą  

w toku studiów magisterskich teoretyczną wiedzę ogrodniczą. Wówczas rozpoczęłam  

w ramach  zespołowej pracy Zakładu współpracę badawczą z Zakładem Agronomii Ziemniaka 

Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Jadwisinie. Badania realizowane w okresie 

2004-2006 miały na celu porównanie wybranych cech jakości plonu, wartości odżywczej  

i jakości sensorycznej różnych odmian ziemniaków jadalnych różniących się pod względem 

wczesności i pochodzących z trzech systemów produkcji: konwencjonalnego, integrowanego  

i ekologicznego. W konsekwencji celem badań była próba ustalenia optymalnych warunków 

uprawowych, zapewniających uzyskanie najlepszych cech jakościowych uprawianych odmian 
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ziemniaków, w tym określenie odmian najkorzystniejszych do produkcji ekologicznej.  

W ramach składu chemicznego oznaczano zawartość suchej masy, skrobi, witaminy C, 

polifenoli ogółem, kwasów fenolowych oraz solaniny i azotanów w surowcach. Ponadto 

oceniano wielkość i jakość plonów poszczególnych odmian ziemniaków z trzech systemów 

produkcji, w tym porażenie bulw parchem zwykłym, porażenie przez szkodniki i występowanie 

rdzawej plamistości miąższu. Badane odmiany były również poddawane analizie sensorycznej, 

w tym z udziałem panelu ekspertów (metodą ilościowej analizy opisowej QDA) i konsumentów 

(metodą hedoniczną).  Podsumowaniem tego cyklu badań były cztery publikacje (IID3 1, IID4 

5, IID4 6, IID4 10), w których wraz ze współautorami stwierdziłam m.in. istotne różnice 

zakresie wartości odżywczej między ziemniakami z produkcji ekologicznej, integrowanej  

i konwencjonalnej, jak również pomiędzy badanymi odmianami. Ziemniaki z systemu 

ekologicznego były z reguły bardziej zasobne w suchą masę, skrobię i witaminę C. Zawartość 

azotanów była również istotnie skorelowana z systemem produkcji, przy czym najmniej tych 

związków zawierały ziemniaki z produkcji integrowanej w porównaniu z ekologicznymi  

i konwencjonalnymi. W zakresie wielkości i jakości plonu najlepszymi parametrami 

charakteryzowały się ziemniaki z produkcji konwencjonalnej. W wyniku oceny konsumenckiej 

najlepsze oceny większości wyróżników jakości sensorycznej uzyskały ziemniaki ekologiczne, 

wśród których szczególnie wyróżniały się odmiany Syrena i Gracja.  

Kolejnym etapem moich badań nad jakością surowców i produktów z rolnictwa ekologicznego 

w porównaniu do produktów nieekologicznych było zainteresowanie owocami jagodowymi  

i ich przetworami. Owoce jagodowe są bogate w witaminę C, antocyjany i związki fenolowe, 

które jako przeciwutleniacze są bardzo istotne z punktu widzenia wpływu na zdrowie 

człowieka. Celem badań owoców jagodowych było porównanie wybranych elementów składu 

chemicznego owoców pochodzących z różnych systemów produkcji. W swoich badaniach 

zajmowałam się różnymi odmianami porzeczki czarnej oraz owocami borówki wysokiej, 

maliny, poziomki i jeżyny, które pochodziły z certyfikowanej produkcji ekologicznej  

i z produkcji konwencjonalnej. Surowce do badań pozyskiwałam samodzielnie bezpośrednio 

od producentów.  W dwuletnich badaniach (2006-2007) porzeczki czarnej poza analizami 

surowca, z owoców wykonałam dżemy, które następnie również poddałam analizom 

chemicznym. Wyniki tych badań zawarłam w czterech publikacjach (IID2 3, IID2 5, IID2 8, 

IID4 9). Zarówno w świeżych owocach, jak i ich przetworach oznaczałam suchą masę, 

zawartość cukrów ogółem i redukujących, kwasów organicznych, flawonoli, antocyjanów 

ogółem i witaminy C. W omawianych publikacjach stwierdzono, że zawartość większości 
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badanych składników w owocach czarnej porzeczki i ich przetworach zależała istotnie od 

systemu produkcji oraz badanej odmiany. Porzeczki i dżemy ekologiczne charakteryzowały się 

wyższą zawartością flawonoidów, antocyjanów i witaminy C w porównaniu z produktami 

konwencjonalnymi.  W wyniku tych badań można sformułować ogólny wniosek, że zarówno 

owoce ekologiczne, jak i dżemy z surowca ekologicznego mogą być rekomendowane jako 

lepsze źródło składników o właściwościach antyoksydacyjnych niż ich konwencjonalne 

odpowiedniki.  

W kolejnych badaniach dotyczących owoców jagodowych, w analizie zawartości substancji 

przeciwutleniających w produktach zastosowano technikę wysokosprawnej chromatografii 

cieczowej HPLC, wykorzystując owoce pochodzące z gospodarstw ekologicznych  

i konwencjonalnych produkowanych w zbliżonych warunkach klimatyczno-glebowych.   

W badaniu malin, jeżyn, borówek i poziomek czynnikami badawczymi były: metoda uprawy 

(ekologiczna i konwencjonalna) i gatunek owocu. Wykazałam wpływ systemu produkcji, jak  

i gatunku, na skład chemiczny badanych owoców. Owoce pochodzące z upraw ekologicznych 

zawierały istotnie więcej kwasów fenolowyh, flawonoidów i antocyjanów, natomiast owoce  

z upraw konwencjonalnych odznaczały się wyższą zawartością witaminy C. Największą 

zawartością kwasów fenolowych i antocyjanów charakteryzowała się borówka wysoka, 

natomiast gatunkiem zawierającym najwięcej witaminy C i flawonoidów była poziomka, której 

owoce zawierały jednocześnie najwięcej suchej masy. Przeprowadzona dzięki technice HPLC 

identyfikacja związków fenolowych zawartych w owocach wykazała, że najbardziej 

urozmaiconym składem flawonoidów i kwasów fenolowych charakteryzowały się owoce 

borówki wysokiej. Wyższe zawartości większości badanych związków biologicznie czynnych 

o charakterze antyoksydantów stwierdzone w ekologicznych owocach jagodowych 

potwierdziły, że mogą one stanowić istotne źródło antyoksydantów w diecie i przez  

to przyczyniać się do profilaktyki zdrowia (IID3 2). Przeprowadziłam również badania 

wybranych gatunków owoców jagodowych pochodzących z uprawy i ze stanu naturalnego 

(IID4 17).  Stwierdziłam w ich wyniku, że owoce jagodowe pochodzące ze stanu naturalnego 

w porównaniu do uprawnych gatunków owoców jagodowych można uznać za porównywalne 

pod względem zawartości witaminy C oraz za lepsze od nich źródło składników 

polifenolowych. Wśród gatunków nieuprawnych na szczególną uwagę zasługują owoce 

borówki czernicy, która należy do gatunków najzasobniejszych w antocyjany i flawonole, oraz 

poziomki leśnej – najzasobniejsze w kwasy fenolowe. W kolejnym badaniu przedmiotem analiz 

były owoce dwóch odmian malin (Polka i Polana) pochodzące z gospodarstw ekologicznego 
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 i konwencjonalnego. Obie odmiany mają duże znaczenie w uprawie, gdyż dają dobre plony 

zarówno w systemie ekologicznym, jak i konwencjonalnym. Wyniki analiz wykazały istotne 

różnice pomiędzy malinami z systemu ekologicznego i konwencjonalnego pod względem 

zawartości flawonoli ogółem, kwasów fenolowych i antocyjanów. Maliny ekologiczne 

zawierały istotnie więcej flawonoli ogółem, kwasów fenolowych ogółem i antocyjanów ogółem 

w porównaniu do malin konwencjonalnych. Stwierdziłam brak różnic w zawartości suchej 

masy i witaminy C w malinach ekologicznych i konwencjonalnych. Odmiany malin także 

różniły się między sobą. Więcej antocyjanów ogółem występowało w odmianie Polana, 

natomiast bardziej zasobną w witaminę C była odmiana Polka. Porównując poziomy 

poszczególnych składników fenolowych, wykazałam, że maliny ekologiczne zawierały istotnie 

więcej wszystkich zidentyfikowanych związków z grupy antocyjanów oraz większości kwasów 

fenolowych i flawonoli niż maliny konwencjonalne. Pewne różnice w zawartości 

poszczególnych związków odnotowałam także pomiędzy badanymi odmianami malin. Można 

zatem podsumować, że zarówno odmiana Polka, jak i Polana uprawiane w porównywalnych 

warunkach klimatyczno-glebowych dają bardziej zasobne owoce, gdy pochodzą z produkcji 

ekologicznej (IID2 21).  

Inne badania w omawianej grupie tematycznej dotyczyły również analizy i porównania 

zawartości związków biologicznie czynnych w surowcach zielarskich i suszonych przyprawach 

ziołowych pochodzących z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Moje zainteresowanie 

produktami zielarskimi wynikało z braku dowodów naukowych na wyższą zawartość 

składników bioaktywnych w ziołach z ekologicznego i konwencjonalnego systemu produkcji. 

Dotychczasowe porównawcze badania empiryczne prowadzone były przede wszystkim na 

warzywach i owocach z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej, natomiast bardzo mało 

eksperymentów tego typu przeprowadzono na roślinach zielarskich, które mają niepodważalne 

znaczenie dla ludzkiego zdrowia z powodu wysokiej zawartości związków bioaktywnych  

w przeliczeniu na jednostkę biomasy.  W ośmiu publikacjach przedstawiono metody ekstrakcji 

i wpływ warunków uprawy roślin głównie na zawartość związków polifenolowych, i w części 

surowców - karotenoidów i chlorofili w ziołach (IIA 4, IID2 11, IID2 12, IID2 15, IID2 16)  

i przyprawach (IID2 9, IID2 14, IID4 13). W ramach tego nurtu w latach 2009-2013 

zainteresowałam się przyprawami ziołowymi pochodzącymi z obrotu handlowego oraz 

roślinami zielarskimi, które pozyskiwałam osobiście w ramach współpracy z gospodarstwami 

ekologicznymi i konwencjonalnymi wyspecjalizowanymi w produkcji ziół i sałat na rynek. 

Przyprawy ziołowe w postaci suszonej, takie jak: bazylia pospolita, bylica estragon, lebiodka 
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pospolita (oregano), majeranek ogrodowy, pietruszka zwyczajna, tymianek pospolity, lubczyk 

ogrodowy i kmin rzymski były kupowane w specjalistycznych sklepach z żywnością 

ekologiczną i w sklepach konwencjonalnych. W pracy IID2 9 przedstawiłam wyniki analizy 

związków bioaktywnych przeprowadzonych metodą spektrofotometryczną, natomiast  

w pracach IID2 14 i IID4 13 do analizy kwasów fenolowych i flawonoidów wykorzystałam 

technikę HPLC, z identyfikacją związków według wzorców (Fluca i Sigma Aldrich). Uzyskane 

wyniki badań nie zawsze były jednoznaczne, jednak w przypadku większości przypraw 

stwierdziłam wyższą zasobność, szczególnie w witaminę C i składniki polifenolowe produktów 

ekologicznych.  

W badaniach świeżych ziół współpracowałam (w latach 2009-2011) z dwoma gospodarstwami 

(ekologicznym i konwencjonalnym), które zlokalizowane były w bliskim sąsiedztwie, co 

pozwoliło na otrzymanie materiału badawczego pochodzącego ze zbliżonych warunków 

klimatyczno-glebowych, gdzie podstawowym czynnikiem różnicującym był system produkcji. 

W badaniach wykorzystałam następujące gatunki ziół: mięta pieprzowa, szałwia lekarska, 

melisa lekarska, rozmaryn lekarski, lubczyk ogrodowy, tymianek pospolity i mięta pospolita. 

Zgromadzone wyniki wykazały, że system produkcji w większości miał istotny wpływ na 

zawartość polifenoli w badanych gatunkach ziół. W grupie badanych gatunków pod względem 

zawartości polifenoli ogółem wyróżniał się rozmaryn lekarski, natomiast do najzasobniejszych 

w kwasy fenolowe należała szałwia lekarska, we flawonoidy – tymianek pospolity, zaś  

w witaminę C – lubczyk ogrodowy. Opierając się na uzyskanych wynikach można stwierdzić, 

że zioła pochodzące z produkcji ekologicznej z reguły zawierały więcej związków fenolowych 

w porównaniu do ziół z produkcji konwencjonalnej. Jednak nie wszystkie wyniki 

jednoznacznie potwierdzają tę zależność, dlatego konieczne jest kontynuowanie dobrze 

zaplanowanych badań w tym zakresie. 

W ramach grupy tematycznej A3 podjęłam badania dotyczące wpływu metod produkcji  

na jakość wybranych gatunków warzyw (pomidorów i buraków ćwikłowych). Porównanie 

wpływu ekologicznego i konwencjonalnego systemu uprawy na wartość odżywczą korzeni 

buraków ze szczegółowym uwzględnieniem zawartości związków biologicznie czynnych było 

objęte zakresem badań przedstawionych w publikacji IID2 13. Zgromadzone wyniki wskazały, 

że zarówno metoda uprawy, jak i odmiana, miały wpływ na gromadzenie się składników 

odżywczych w korzeniach buraków. Buraki ekologiczne charakteryzowały się istotnie wyższą 

zawartością suchej masy, cukrów redukujących i kwasów organicznych w porównaniu  

do buraków z uprawy konwencjonalnej. Poziom cukrów ogółem był jednakowy w burakach z 
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obu systemów uprawy. W odniesieniu do innych związków stwierdzono jedynie tendencję  

w kierunku nieznacznie wyższej zawartości kwasów fenolowych, flawonoli i witaminy C  

w burakach ekologicznych w porównaniu do konwencjonalnych.  

Kolejnym gatunkiem objętym badaniami w ramach tego cyklu publikacji był pomidor. Badania  

w tym zakresie opisałam w publikacji IIA 2, będącej efektem współpracy w ramach mojego 

trzymiesięcznego stażu naukowego w Estonian University of Life Sciences, który odbyłam  

w okresie od listopada 2011 do stycznia 2012 r. Badania dotyczyły porównania zawartości 

polifenoli i pojemności antyoksydacyjnej owoców pomidorów uprawianych w warunkach 

systemu ekologicznego i konwencjonalnego. Wraz ze współautorami dowiodłam, że znaczący 

wpływ na różnice w zawartości poszczególnych polifenoli, składników fenolowych ogółem  

i zdolność zmiatania wolnych rodników w owocach pomidora miał rok uprawy i odmiana. 

Jedynie zawartość kilku polifenoli w poszczególnych latach była istotnie zależna od systemu 

produkcji. Wyniki wykazały ponadto, że pomidory odmiany Gartenfreude typu cherry 

wyraźnie różniły się od innych odmian ujętych w badaniu. Odznaczały się najwyższą 

zdolnością zmiatania wolnych rodników, zawartością polifenoli ogółem oraz niektórych 

pojedynczych związków z tej grupy. Zjawisko to można wytłumaczyć mniejszymi wymiarami 

owoców tej odmiany i akumulacją polifenoli, głównie w skórce (Guidi i in. 1998).  

Inne badania w ramach grupy tematycznej A3 dotyczyły porównania różnych herbat, które 

pochodziły z certyfikowanej produkcji ekologicznej z herbatami z produkcji konwencjonalnej. 

Herbaty wytwarzane są z najmłodszych liści i pąków pochodzących z wierzchołka rośliny 

gatunku Camelia sinensis, i należą do jednych z najlepszych źródeł garbników, tanin  

i związków fenolowych, takich jak kwasy fenolowe oraz flawonoidy wykazujących silne 

działanie przeciwutleniające. W obecnej chwili, gdy tempo życia jest szybkie, a stres, 

nieodpowiednia dieta oraz zanieczyszczenie środowiska przyczyniają się do zwiększonej 

zachorowalności na różne choroby, stosowanie diety bogatej w związki przeciwutleniające 

wydaje się bardzo ważnym czynnikiem profilaktyki tych schorzeń. W swoich badaniach 

zajmowałam się herbatami zielonymi, czarnymi i białymi. Herbata czarna jest poddawana 

procesowi fermentacji, zaś herbata zielona i biała należą do rodzaju herbat częściowo 

fermentowanych lub niefermantowanych (Negishi i in. 2004). Do produkcji zielonej herbaty 

używa się świeżo zebranych, nieuszkodzonych liści. Liście poddaje się działaniu pary wodnej 

przez kilka sekund. Proces ten pozwala uniknąć fermentacji oraz degradacji witamin,  

co pozwala na uzyskanie produktu o składzie zbliżonym do składu świeżych liści. Herbata biała 

nie podlega żadnemu procesowi, powstaje z młodych, jeszcze nierozwiniętych pączków 
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kwiatowych. Zbiór odbywa się tylko raz w roku, na wiosnę i wyłącznie ręcznie. Natychmiast 

po zbiorze biała herbata jest suszona (Perucka 2001). Do badania herbat zielonych 

wykorzystałam pięć ekologicznych i pięć nieekologicznych produktów rynkowych w formie 

liściastej i ekspresowej (IIA 1). W herbatach oznaczyłam zawartość związków polifenolowych 

ogółem metodą Folina-Ciocolteau’a, kwasy fenolowe metodą spektrofotometryczną  

z zastosowaniem odczynnika Arnova, flawonole metodą spektrofotometryczną, garbniki 

metodą miareczkowania i teinę metodą HPLC. Właściwości przeciwutleniające naparów 

określiłam wobec kationorodników ABTS. Badane herbaty cechowały się zróżnicowaną 

zawartością związków biologicznie aktywnych, przy czym ekologiczny sposób produkcji 

wpływał pozytywnie na zawartość flawonoli i garbników, zaś konwencjonalny na zawartość 

kwasów fenolowych i teiny. Stwierdziłam prawie pełną korelację liniową pomiędzy 

aktywnością przeciwutleniającą naparów herbat zielonych a zawartością w nich związków 

polifenolowych ogółem. W drugim badaniu dotyczącym różnych rodzajów herbat liściastych 

opisanym w publikacji IID4 15 oznaczyłam zawartości teiny i związków fenolowych metodą 

HPLC z identyfikacją związków fenolowych i teiny. Wykazałam, że produkty pochodzenia 

ekologicznego charakteryzowały się istotnie wyższą zawartością kwasów fenolowych  

i flawonoidów, jak też poszczególnych zidentyfikowanych związków w porównaniu  

z herbatami konwencjonalnymi, które  były zasobniejsze w teinę i kempferol. Poszczególne 

rodzaje herbat również różniły się między sobą. Herbata biała zawierała najwięcej katechiny  

i epigalokatechiny oraz glikozydu-3-O- kwercetyny, zielona -  flawon-3-oli, epikatechiny, 

kwercetyny i myrycetyny, zaś czarna -  kwasów fenolowych, flawonoli i flawononów oraz 

teiny, kwasu galusowego, galusanu epigalokatechiny, rutyny, kempferolu oraz naringiny  

w porównaniu z pozostałymi rodzajami herbat. Przedstawione publikacje dotyczące herbat 

pozyskanych z produkcji ekologicznej i nieekologicznej należą do stosunkowo nielicznych  

w tym zakresie i są ważnym dopełnieniem badań porównawczych produktów z różnych 

systemów produkcji rolniczej. Jest to tym bardziej istotne, że w ostatnich latach dużo uwagi 

poświęca się roślinnym antyoksydantom, neutralizują działanie wolnych rodników, mogących 

być przyczyną niektórych schorzeń, a herbaty, zwłaszcza zielone, mogą być doskonałym ich 

źródłem. 

W toku opisanego cyklu badań wielokrotnie potwierdziłam, że na jakość płodów rolnych,  

w tym na zawartość składników fitochemicznych w roślinach wpływa wiele czynników,  

a w tym ważną rolę odgrywa system produkcji. Odzwierciedleniem tego wpływu jest większa 

podaż niektórych związków, np. związków polifenolowych i witaminy C, w określonych 
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warunkach wzrostu roślin. Jest to w dużym stopniu związane z mniejszą podażą azotu 

mineralnego w glebie i wykorzystywaniem w jego zastępstwie nawozów organicznych, co ma 

miejsce w rolnictwie ekologicznym. Dzięki temu płody rolne wyprodukowane w systemie 

produkcji ekologicznej cechuje wysoka jakość wynikająca z wyższej zawartości bioaktywnych 

składników prozdrowotnych przy niższej zawartości składników niepożądanych, takich jak 

pestycydy i azotany. Zagadnień ogólnych dotyczących jakości żywności ekologicznej, opartych 

na przeglądzie piśmiennictwa dotyczą cztery publikacje (IID2 1, IID2 26, IID4 16, IID4 14). 

Dodatkowo wśród publikacji o tej tematyce znalazły się trzy artykuły monograficzne 

omawiające zasady przetwórstwa żywności ekologicznej (IID2 7), ekologicznej produkcji 

miodu (IID2 6) i wartości żywieniowej pszenicy orkisz (IID4 16). 

Ogólne wnioski z analizy literatury przedmiotu i kilkuletnich badań porównawczych płodów 

ekologicznych i konwencjonalnych pozwalają na uogólnienie, że największe różnice 

jakościowe między surowcami z porównywanych systemów rolniczych występują wówczas, 

gdy porównuje się surowce z gospodarstw ekologicznych z surowcami z gospodarstw 

konwencjonalnych prowadzonymi intensywnie, przy użyciu wysokich dawek syntetycznych 

środków produkcji. Gdy punktem odniesienia dla surowców ekologicznych są płody  

z gospodarstw konwencjonalnych o umiarkowanej chemizacji, wykazane różnice są zazwyczaj 

mniejsze. Należy jednak podkreślić, że nawet na tle surowców z gospodarstw 

konwencjonalnych stosujących mało intensywną produkcję, płody ekologiczne wykazują  

z reguły wyraźnie niższe zawartości azotanów, wyższe zawartości witaminy C, suchej masy  

i lepszą jakość sensoryczną. Naukowe wyjaśnienie faktu w odniesieniu do składników 

bioaktywnych występujących w warzywach ekologicznych i nieekologicznych potwierdza 

opisaną w literaturze hipotezę wzrostu i różnicowania (GDBH). Jednakże cechy jakościowe, 

takie jak zawartość suchej masy, azotanów(V) i (III), witaminy C, polifenoli, karotenoidów czy 

betalain, różnią się nieraz dość istotnie w zależności od roku uprawy i uprawianej odmiany. 

Oprócz ekologicznej metody produkcji znaczny wpływ na wymienione cechy mają warunki 

pogodowe w okresie wegetacji oraz uwarunkowane genetycznie cechy odmianowe.  

4. GRUPA TEMATYCZNA A4: Ocena świadomości ekologicznej producentów 

rolnych oraz aspekty stylu życia i samooceny stanu zdrowia konsumentów 

żywności ekologicznej i nieekologicznej  

Rolnictwo wywiera bardzo istotny wpływ na środowisko naturalne, ponieważ bezpośrednio 

wykorzystuje jego zasoby w procesach produkcji. Liczne zagrożenia ekologiczne na terenach 

użytkowanych rolniczo są wynikiem nadmiernej intensyfikacji produkcji rolnej, która za cel 
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główny stawia uzyskanie jak największych plonów, kosztem eksploatacji środowiska 

naturalnego. Wiele szkód wyrządzanych przyrodzie wynika z braku fachowej wiedzy rolników 

na temat prawidłowych metod uprawy roli, niewłaściwego stosowania i przechowywania 

nawozów oraz chemicznych środków ochrony roślin, czy też nieprawidłowego 

zagospodarowania odpadów i ścieków powstających na terenie gospodarstwa. Niedostateczna 

świadomość zagrożeń środowiskowych u wielu rolników, brak zainteresowania z ich strony 

problematyką ekologiczną, jak również słabo rozwinięta infrastruktura na obszarach wiejskich, 

stanowią istotną barierę dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich 

(Belka 2009). Biorąc pod uwagę znaczny wzrost zainteresowania producentów rolnych 

ekologicznymi metodami produkcji, warto przyjrzeć się bliżej reprezentowanym przez 

rolników poglądom i działaniom, ponieważ to ich fachowa wiedza, świadomość oraz 

wrażliwość ekologiczna powinny stanowić największą motywację do zmiany sposobu 

gospodarowania na bardziej przyjazny środowisku. Cykl publikacji włączonych w grupę 

tematyczną A4 dotyczy głównie porównania świadomości ekologicznej rolników 

gospodarujących metodami ekologicznymi i konwencjonalnymi oraz oceny postaw 

prośrodowiskowych reprezentowanych przez rolników obu badanych grup (IID2 10, IID2 22, 

IID4 11), jak również  analizy związków pomiędzy stylem życia obejmującym konsumpcję 

żywności ekologicznej a świadomością ekologiczną i samooceną zdrowia konsumentów (IID2 

2 i IID2 4). Badaniami ankietowymi dotyczącymi świadomości ekologicznej objęto grupy 

rolników ekologicznych i konwencjonalnych z terenu województw: mazowieckiego  

i podlaskiego oraz rolników prowadzących działalność agroturystyczną z województwa 

świętokrzyskiego. Analiza wyników pozwoliła stwierdzić, że poziom wiedzy rolników 

konwencjonalnych na temat rolniczych źródeł zanieczyszczenia środowiska był niższy niż  

w przypadku rolników ekologicznych. Respondenci prowadzący gospodarstwa ekologiczne 

reprezentowali dość wysoki poziom świadomości ekologicznej, należy jednak zaznaczyć,  

że w grupie tej znaleźli się również rolnicy, których wiedza na temat zagadnień  

rolno–środowiskowych była niewystarczająca. Respondenci z obu badanych grup deklarowali 

podobne zachowania i postawy wobec środowiska naturalnego, istniały jednak wyraźne różnice 

pomiędzy zachowaniami rzeczywistymi a deklarowanymi. Wyniki badań w grupie 

usługodawców agroturystycznych wykazały również niedostatki w edukacji ekologicznej  

w zakresie środowiska, jego problemów i możliwości zapobiegania tym zjawiskom. Skłania  

to do wyciągnięcia wniosku, iż wśród rolników, a zwłaszcza oferujących usługi 

agroturystyczne, promocja zdrowego stylu życia uwzględniającego m.in. o produkcję  

i konsumpcję żywności ekologicznej, powinna być łączona z szerzeniem wiedzy z zakresu 
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środowiska w celu uwrażliwienia społeczeństwa na całokształt zależności pomiędzy przyrodą 

a zdrowiem i jakością życia. W badaniach opisanych w publikacjach IID2 2 i IID2 4 

porównywano opinie konsumentów odżywiających się regularnie żywnością ekologiczną  

i konwencjonalną. Wyniki prac wskazały, że ekologiczni konsumenci oceniali swój stan 

zdrowia istotnie lepiej niż konsumenci konwencjonalni. Codzienny jadłospis konsumentów 

ekologicznych był znacznie bliższy zaleceniom prawidłowego żywienia niż dieta konsumentów 

konwencjonalnych. Ponadto styl życia konsumentów ekologicznych był zdrowszy,  

co przejawiało się w uprawianiu sportu oraz częstszym kontaktem z przyrodą w wolnym czasie.  

Na podstawie przeprowadzonych badań w ramach omawianej grupy tematycznej można 

wnioskować, że niezbędna jest szersza edukacja, zarówno żywieniowa, jak i ekologiczna 

konsumentów i producentów żywności, ze względu na ogromną jej rolę w kształtowaniu 

odpowiedniego poziomu świadomości ekologicznej i jakości żywienia. 

5. GRUPA TEMATYCZNA A5: Ocena wartości odżywczych i właściwości 

prozdrowotnych soków warzywnych 

Badania w omawianej grupie tematycznej realizowano w okresie 2010-2011 w ramach dwóch 

projektów badawczych dofinansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

dotyczących oceny wartości odżywczej i przeciwnowotworowej soków warzywnych  

z produkcji ekologicznej (RRre-029-7-2809/10 i PKre-029-31-28/11(71). Część zawartych w 

pracy wyników została również opracowana we współpracy z Estonian University of Life 

Scienecs (w czasie mojego stażu naukowego), gdzie wykonano analizy metabolomiczne 

badanych produktów.  Badania te podjęto z uwagi na fakt, że na przestrzeni ostatnich lat 

widoczne jest rosnące zainteresowanie wpływem żywienia na zdrowie człowieka. Szczególne 

zainteresowanie wzbudza aktywna rola niektórych substancji pokarmowych w kształtowaniu 

dobrego zdrowia i długowieczności oraz w procesach indukcji, rozwoju i hamowania chorób, 

w szczególności chorób nowotworowych i układu krążenia (Cotelle 2001, Grajek 2004). 

Badania epidemiologiczne wskazują na mniejszą umieralność i  zachorowalność na nowotwory 

i choroby sercowo-naczyniowe wśród populacji, których dieta obfituje w warzywa i owoce 

(Stintzing i Carle 2004). Ten rodzaj chemioprewencji ma na celu zapobieganie, zahamowanie 

lub odwrócenie procesu nowotworzenia, szczególnie we wczesnych etapach. Czas  

od zainicjowania zmian powodujących powstawanie nowotworu do rozwinięcia się klinicznych 

objawów choroby jest relatywnie długi. Pozwala to na wczesną interwencję żywieniową 

(Chirumbolo 2012). Surowcem wybranym do badań był burak ćwikłowy, który należy  

do surowców o najsilniejszych właściwościach antyoksydacyjnych (Zitnanova i in. 2006, 
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Georgiev i in. 2010). Jest on źródłem związków fenolowych i rozpuszczalnych w wodzie 

barwników betalainowych (betacyjanin), które wykazują m.in. działanie przeciwbakteryjne, 

przeciwwirusowe, a także hamują proliferację komórek nowotworowych oraz zapobiegają 

chorobom układu krążenia (Ravichandran i in. 2012). Stosowanie fermentacji mlekowej  

w produkcji soków z buraków pozwala na zachowanie około 75% betacyjanin w stosunku do 

ich pierwotnego stężenia (Havlikova i in. 1983). Ponadto proces ten sprzyja zwiększeniu 

aktywności przeciwutleniającej i pozwala na uniknięcie  negatywnego efektu sterylizacji soków 

obniżającej zawartość przeciwutleniaczy (Kusznierewicz i in. 2008). W większości badań  

in vitro oraz in vivo dotyczących właściwości przeciwnowotworowych substancji pochodzenia 

roślinnego używane są czyste związki pojedynczo lub w kombinacji 2-3 jednocześnie, a ich 

dawka jest ściśle określona. Wiadomo, że działanie związków podawanych łącznie jest 

wypadkową ich poszczególnych działań oraz ich wzajemnych interakcji w badanych procesach. 

Działanie mieszaniny nie jest możliwe do przewidzenia na podstawie przebadanej aktywności 

biologicznej pojedynczych związków wchodzących w jej skład. Dlatego za zasadne uznano 

badanie właściwości przeciwnowotworowych naturalnych produktów spożywczych.   

W prezentowanej pracy postawiono hipotezę o wyższej zawartości związków bioaktywnych  

w burakach ćwikłowych i kwaszonych sokach z buraków z produkcji ekologicznej  

w porównaniu do produktów konwencjonalnych. Jednocześnie postawiono hipotezę  

o silniejszych właściwościach przeciwnowotworowych soków z buraków ekologicznych niż 

konwencjonalnych. Dodatkowym celem pracy było zbadanie czy profil związków 

(fingerprinting) buraków i soków ekologicznych różni się od profilu produktów 

konwencjonalnych. Skład metabolomu poszczególnych gatunków odzwierciedla bowiem 

unikatowy przebieg procesów fizjologicznych i biochemicznych zachodzących w czasie ich 

rozwoju oraz określa wpływ czynników zewnętrznych na przebieg procesów życiowych. Z tego 

powodu  metody profilowania mogłyby być doskonałym sposobem pozwalającym na 

potwierdzenie autentyczności surowców i produktów ekologicznych oraz uwiarygodnienie ich 

pochodzenia z różnych systemów produkcji rolniczej (Capuano i in. 2013). Wyniki uzyskane 

w 2-letnim badaniu (IIA 3) wykazały wpływ sposobu uprawy i poziomu nawożenia na badane 

istotne parametry jakościowe, jak zawartość suchej masy, witaminy C i niektórych składników 

fenolowych. Soki z produkcji ekologicznej oraz wykonane z surowca nawożonego niskimi 

dawkami azotu wykazywały silniejszy efekt antynowotworowy (indukcja apoptozy)  

w stosunku komórek nowotworowych linii AGS (rak gruczołowy żołądka) w warunkach  

in vitro. Ponadto analiza chemometryczna danych metobolomicznych buraków ćwikłowych  

i soków pozwoliła z dużym prawdopodobieństwem na potwierdzenie ekologicznego 
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pochodzenia fermentowanych soków, natomiast w przypadku świeżych buraków ćwikłowych 

umożliwiła taką identyfikację w znacznie mniejszym stopniu.  Połączone wyniki wskazały, że 

buraki i naturalnie fermentowany sok z buraków z produkcji ekologicznej mogą być dobrym 

źródłem związków fenolowych i betacyjanin w diecie człowieka, a także mogą być jednym  

z przydatnych środków w profilaktyce nowotworowej. Powyższe, unikalne jak dotąd badania 

wskazują na konieczność kontynuowania tego typu doświadczeń z uwagi na ich 

kompleksowość i duże znaczenie poznawcze. 

Kolejna praca w tym cyklu (IIA 5), powstała w wyniku współpracy z College of Life and 

Environmental Sciences, Sport and Health Sciences, University of Exeter, Devon, UK  

i University of Exeter Medical School and NIHR Exeter Clinical Research Facility, Royal 

Devon and Exeter Hospital, Exeter, Devon, UK. Współpraca ta była cennym dla mnie 

doświadczeniem, które w przyszłości może zaowocować innymi badaniami w zakresie wpływu 

wybranych rodzajów żywności na zdrowie. W ramach wspólnych badań, kierowanych przez 

zespół naukowców z Wielkiej Brytanii oceniano czy suplementacja azotanów powodująca 

zmniejszenie zużycia tlenu w czasie wysiłku fizycznego i zwiększająca tolerancję wysiłku  

u zdrowych osób daje podobne efekty u osób z cukrzycą typu 2. Mój udział oraz innych 

współautorów z Zakładu Żywności Ekologicznej w tych badaniach polegał na przeprowadzeniu 

analiz chemicznych soków z buraka ćwikłowego wykorzystywanych w badaniu, opracowaniu 

statystycznym uzyskanych wyników, jak również udziale w opracowaniu merytorycznym 

części manuskryptu. W randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym doświadczeniu 

krzyżowym uczestniczyło 48 osób z cukrzycą typu 2. Ich dieta była uzupełniana przez cztery 

dni w bogate w azotany soki z buraków ćwikłowych lub soki pozbawione azotanów, jako 

placebo. Po każdym okresie interwencyjnym, mierzono stężenie azotanów i azotynów w osoczu 

uczestników badania po zakończeniu realizowanego przez nich w umiarkowanym tempie 

spaceru. Następnie mierzono wymianę gazową w płucach w celu oceny zużycia tlenu w czasie 

wysiłku. Po okresie odpoczynku uczestnicy wykonywali ponownie sześciominutowy test 

marszu. Wyniki badań wykazały, że suplementacja azotanów nie wpływała na zużycie tlenu  

w czasie umiarkowanego wysiłku i nie zwiększała wydajności badanych w czasie 

sześciominutowego marszu. Wyniki te wskazują, że suplementacja diety azotanami nie 

moduluje reakcji wysiłkowej u osób z cukrzycą typu 2. Brak takiego wpływu u osób 

chorujących na cukrzycę typu 2 może być wyjaśniony przez wzrost stresu oksydacyjnego i jego 

wpływ na biodostępność azotanów lub podwyższone „bazowe" stężenie azotynów w osoczu, 

co zmniejsza zakres korzystnych efektów opisanych w przypadku innych badanych populacji. 
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Do grupy tematycznej A5 została zaliczona również przeglądowa publikacja dotycząca wpływu 

żywności ekologicznej na zdrowie (IID2 23), która zawiera przegląd opublikowanych ostatnio 

badań dotyczących walorów zdrowotnych żywności ekologicznej. Wyniki badań z udziałem 

ludzi dotyczące wpływu na zdrowie żywności ekologicznej przeprowadzone do tej pory są 

bardzo niejednoznaczne. W oparciu o dostępne dane nie można wysnuć niepodważalnych 

wniosków. Jednak przeprowadzone wielkoskalowe badania epidemiologiczne populacji 

ludzkiej pokazują negatywny związek między konsumpcją żywności ekologicznej  a ryzykiem 

wystąpienia alergii skórnych. Ponadto niedawno opublikowane wyniki dużego badania 

kohortowego wskazują na związek diety ekologicznej z rzadszym występowaniem chłoniaka 

nieziarniczego, co rzuca nowe światło na problematykę skutków zdrowotnych spożywania 

żywności ekologicznej. Ponieważ wyniki badań na ten temat bez wątpienia budzą duże 

zainteresowanie społeczne, potrzebne są bardziej wszechstronne, dobrze zaprojektowane 

badania obserwacyjne i interwencyjne z udziałem ludzi. 

6. GRUPA TEMATYCZNA A6: Aspekty dotyczące dystrybucji, asortymentu  

i charakterystyki preferencji konsumentów żywności ekologicznej 

Tematyka badawcza określona w grupie A6 dotyczyła uzyskania szerszej informacji dotyczącej 

kanałów sprzedaży surowców ekologicznych oraz poznania opinii producentów na temat 

funkcjonowania kanałów dystrybucji, struktury sprzedaży oraz oceny roli grup producenckich 

w usprawnianiu zbytu. Ponadto w tym cyklu znalazły się badania dotyczące analizy 

asortymentu produktów ekologicznych w jednostkach handlu detalicznego, jak również 

opracowanie oparte na przeglądzie piśmiennictwa dotyczące charakterystyki konsumentów 

żywności ekologicznej. W celu oceny realiów sprzedaży ekologicznych płodów rolnych 

podjęto badania ankietowe wśród producentów ekologicznych (IID2 17, IID2 19). 

Wykorzystując metodę ankietową przeprowadzono badania wśród rolników produkujących 

zboża, warzywa i surowce zwierzęce z województwa mazowieckiego oraz wśród producentów 

ekologicznych owoców. Stwierdzono duży udział kanału bezpośredniego w sprzedaży 

surowców ekologicznych. Jednocześnie wykazano, że duży odsetek ankietowanych stanowią 

rolnicy, których produkty nie trafiają na rynek, a są jedynie wykorzystywane na własny użytek. 

Stwierdzono także małe zainteresowanie tworzeniem grup producenckich w badanej grupie 

rolników. W przypadku sadowników ekologicznych wykazano, że jednym z najistotniejszych 

problemów wskazanych przez respondentów był bardzo ograniczony rynek zbytu  ich 

produktów. Znaczna część owoców z certyfikatem była sprzedawana jako konwencjonalne,  

z powodu braku dostępu do ekologicznych przetwórni oraz punktów skupu. Mimo to,  
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ze względu na charakter produkcji, producenci owoców mieli znacznie lepszą pozycję  

w zakresie eksportu i współpracy z przetwórniami. Przedstawione problemy rolników 

ekologicznych związane ze zbytem poprzez poszczególne kanały sprzedaży wynikają 

częściowo ze specyfiki polskiego rolnictwa i rynku żywności ekologicznej. Cechą rynku 

żywności ekologicznej w Polsce jest relatywnie mała liczba sklepów specjalistycznych  

z żywnością ekologiczną, którym rolnicy mogliby oferować swoje produkty, również ich 

asortyment jest ograniczony. Słabo rozwinięte jest także pośrednie ogniwo, do którego zalicza 

się specjalistyczne hurtownie, które zazwyczaj oferują przetwory owocowe i warzywne, zboża 

i przetwory, a w  zdecydowanie w mniejszym stopniu świeże owoce i warzywa (Żakowska 

-Biemans 2013, Smoluk-Sikorska i Łuczka-Bakuła 2014). Szansę dla producentów może 

stanowić eksport, jednak korzystniejszy z punktu widzenia ekonomicznego jest eksport 

produktów przetworzonych niż nieprzetworzonych surowców, które charakteryzują się niską 

rozpoznawalnością. Dlatego ważny jest wzrost liczby przetwórni ekologicznych, które mogą 

wytwarzać produkty z dostępnych w Polsce surowców. Alternatywną formą sprzedaży 

produktów ekologicznych, która mogłaby zapewnić rolnikom lepsze dotarcie do klientów jest 

sprzedaż przez Internet. Jest to szansa, szczególnie dla małych gospodarstw, na nawiązanie 

współpracy z indywidualnymi odbiorcami, którzy zachęceni wysoką jakością produktów, 

mogliby stać się stałymi klientami. 

Następne trzy publikacje (IID2 18, IID2 24, IID3 4) dotyczą asortymentu żywności 

ekologicznej oferowanej w specjalistycznych sklepach z żywnością ekologiczną, jak również 

zróżnicowania wybranych grup asortymentowych, ich dostępności w detalicznych sklepach 

konwencjonalnych i ekologicznych oraz preferencji konsumentów w zakresie wybranych grup 

produktów. W badaniu sklepów specjalistycznych zlokalizowanych w Piasecznie k/Warszawy 

stwierdzono, że najliczniej reprezentowaną grupą asortymentową w tych placówkach były 

produkty zbożowe. W ¾ badanych sklepów udział produktów importowanych przewyższał 

udział produktów krajowych na półkach. Do wiodących krajów, z których sprowadzane były 

produkty ekologiczne należały Niemcy i Włochy. Warto podkreślić również, że ceny 

produktów ekologicznych w badanych sklepach często nawet kilkakrotnie przewyższały ceny 

żywności konwencjonalnej, co stanowi poważną barierę rozwoju tego sektora rynku.  

W asortymencie brakowało produktów dla dzieci, garmażeryjnych, jak również produktów 

mięsnych i mlecznych. Wyniki badań wykazały, że asortyment sklepów specjalistycznych 

wymaga poszerzenia, co zwiększyłoby atrakcyjność tego typu placówek i wzrost 

zainteresowania ze strony konsumentów. W badaniach nad asortymentem pochodzących  
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z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej soków marchwiowych oraz soków z buraka 

ćwikłowego dokonano analizy w trzech kategoriach sklepów: wielkopowierzchniowych, 

specjalistycznych z żywnością ekologiczną, jak też internetowych. Ponadto przeprowadzono 

porównawczą konsumencką analizę sensorycznej wybranych produktów. Wykazano, że na 

polskim rynku istnieje duża różnorodność asortymentowa soków z marchwi. Szczególnie 

popularne są te z produkcji konwencjonalnej w porównaniu do soków ekologicznych,  

a najczęściej produkowanymi przez producentów wariantami smakowymi soków 

marchwiowych są: marchew-jabłko-banan oraz marchew-jabłko-brzoskwinia. Jeśli chodzi  

o asortyment soków z buraka ćwikłowego w sklepach spożywczych był mniejszy niż  

w przypadku soków marchwiowych i mniej zróżnicowany. W badanych sklepach dominowały 

produkty jednej marki konwencjonalnej i jednej ekologicznej, co ograniczało możliwości 

wyboru.   Dostępne w sprzedaży soki marchwiowe z produkcji ekologicznej konsumenci 

ocenili średnio gorzej niż soki konwencjonalne, podobnie jak ekologiczne soki z buraka 

ćwikłowego, o czym zdecydował głównie smak tych produktów. Gutkowska i in. (2014) na 

podstawie przeprowadzonych badań jakościowych stwierdzili, że przy podejmowaniu decyzji 

związanych z kupowaniem i konsumpcją produktów żywnościowych najistotniejsza dla 

konsumentów jest kwestia preferencji smakowych. Kolejnym czynnikiem jest świeżość  

i naturalność. Skłania to do wniosku, że soki ekologiczne, które bez wątpienia są produktami 

naturalnymi powinny również posiadać wysokie walory smakowe. W kontekście uzyskanych 

wyników należy zwrócić uwagę, że niezbędna jest analiza przyczyn niskiej oceny 

ekologicznych soków z marchwi i buraków ćwikłowych oraz wymiana opinii konsumenckich 

z producentami tych produktów w celu poprawy ich jakości sensorycznej. 

7. GRUPA TEMATYCZNA A7: Transfer wiedzy i doradztwo w sektorze rolnictwa 

ekologicznego 

Publikacje (IID2 20, IID3 3) zaliczone do grupy tematycznej A7 są wynikiem projektu 

realizowanego w ramach Programu: Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci 

Partnerships: Tworzenie platformy komunikacji między nauką a praktyką w ekologicznym 

systemie żywności/Creating a platform for communication between science and practice in 

organic food system (akronim: LOVEt), w którym byłam głównym wykonawcą badań 

ankietowych wśród rolników ekologicznych i osób zajmujących się doradztwem w zakresie 

rolnictwa ekologicznego w Polsce. Celem badań była ocena wykorzystania istniejącego 

doradztwa rolniczego w zakresie produkcji ekologicznej wśród polskich rolników, jak również 

wskazanie potrzeb rozwijania poszczególnych dziedzin doradztwa w celu wspierania rozwoju 
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rolnictwa ekologicznego i rozwoju obszarów wiejskich w wybranych rejonach Polski. Na 

podstawie wyników polskich badań (IID2 20) stwierdzono, że znaczna większość rolników 

ekologicznych regularnie korzystała z usług doradczych, najczęściej Ośrodków Doradztwa 

Rolniczego, a jednocześnie zaobserwowano rosnącą rolę doradztwa prywatnego. Rolnicy 

najczęściej deklarowali potrzebę pomocy w zakresie sprzedaży produktów, kontroli chorób  

i szkodników oraz nawożenia gleby, natomiast najmniej - w zakresie zdrowia i ras zwierząt. 

Wynikało to ze specyfiki badanej grupy rolników, którzy w większości nie posiadali zwierząt. 

Pomimo, że rolnicy umiarkowanie pozytywnie oceniali istniejące doradztwo rolnicze i chętnie 

korzystali z jego pomocy, to istnieje pilna potrzeba podniesienia jakości usług doradczych  

w Polsce, co dotyczy to zarówno doradztwa publicznego, jak i prywatnego. Należy rozwijać 

doradztwo specjalistyczne i indywidualne, gdyż jest na to największe zapotrzebowanie. 

Konieczne jest także zwiększenie wykorzystania Internetu przez rolników jako narzędzia 

informacji i dokształcania. W ramach tego samego projektu zostały przeprowadzone badania 

ankietowe dotyczące roli naukowców w dialogu między nimi i praktykami w sektorze produkcji 

ekologicznej. Innym ważnym celem tych badań było znalezienie najlepszych modeli 

funkcjonowania takiego dialogu, aby  mogły być stosowane przez innych. Wyniki tych badań 

(IID3 3) przeprowadzone w 12 krajach zaangażowanych (6 krajów tzw. „starej UE” i 6 krajów 

„nowych”) wykazały, że nie ma wielkiej różnicy pomiędzy naukowcami ze „starych”  

i „nowych” państw członkowskich UE w większości analizowanych obszarów. Główna różnica 

polegała na tym, że naukowcy z „nowych” państw członkowskich UE zapewniali więcej 

szkoleń dla praktyków spoza ich instytucji w stosunku do naukowców ze starych państw 

członkowskich UE. Wyniki pokazały również stosunkowo niski poziom aktywności 

pracowników naukowych w prowadzeniu projektów wdrożeniowych i pisaniu popularnych 

artykułów, co dotyczyło zarówno „starych”, jak i „nowych” państw członkowskich UE. 

Konkludując należy stwierdzić, że z jednej strony istniejąca potrzeba projektów aplikacyjnych 

wyraźnie zdominowana jest przez rosnące zapotrzebowanie uczelni wyższych na coraz większe 

efekty naukowe, z drugiej natomiast transfer wiedzy jest bardzo uzależniony od 

indywidualnego zaangażowanych naukowców, zwłaszcza, że nie ma instytucji rządowych 

odpowiedzialnych za dialog, konwersję na język praktyczny i przekazywanie istniejącej wiedzy 

naukowej. Poza właściwym zaangażowaniem środowiska politycznego i akademickiego w tym 

zakresie, za ważny czynnik promocji i poprawy transferu wiedzy z nauki do praktyki można 

uznać kwestie finansowe.  
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B. Podsumowanie przebiegu pracy naukowo-badawczej  

Mój dorobek naukowy składa się łącznie z 112 pozycji, w tym 89 pozycji naukowych  

i 23 popularno-naukowych (w tym 12 publikacji internetowych).  Jestem autorką  

52 oryginalnych prac twórczych, w tym 5 opublikowanych w czasopismach indeksowanych  

w bazie Web of Science, 26 w czasopismach znajdujących się na liście B MNiSW  

i 21 opublikowanych jako rozdziały w monografiach naukowych (w tym publikacja „Wpływ 

ekologicznego i konwencjonalnego systemu produkcji rolniczej na wybrane parametry jakości 

buraka ćwikłowego, marchwi i soku marchwiowego” – osiągnięcie naukowe). Jestem również 

autorką 15 prac przeglądowych w czasopismach i monografiach naukowych w języku polskim  

i angielskim, 13 recenzowanych abstraktów w materiałach konferencyjnych, 7 rozdziałów  

w skryptach do ćwiczeń i 2 rozdziałów w opracowaniach zbiorowych zawierających 

dokumentację grantów badawczych.  

Mój sumaryczny Impact Factor wynosi: 12, 573, indeks Hirscha: 2, a liczba cytowań w bazie 

Web of Science: 9.  

Z ogólnej liczby 89 różnych pozycji dorobku naukowego, po obronie pracy doktorskiej ukazało 

się 80 (w tym 5 powstałych z wyników badań włączonych do pracy doktorskiej), co stanowi 

około 90% wszystkich opracowań. 

Wartość punktowa wszystkich publikacji i opracowań (wg list czasopism punktowanych 

MNiSW z lat, w których ukazały się publikacje) wynosi 475 pkt, w tym po uzyskaniu stopnia 

doktora 455 punktów. W większości prac byłam pierwszym autorem i jednym z głównych 

wykonawców tematu. Publikacje ukazały się w renomowanych czasopismach, takich jak: 

Journal of the Science of Food and Agriculture, Biological Agriculture & Horticulture: An 

International Journal for Sustainable Production Systems, Renewable Agriculture and Food 

Systems, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Free Radical Biology & Medicine, 

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Electronic Journal of Polish 

Agricultural Universities, Polish Journal of Natural Sciences, Medicina Sportiva, New 

Medicine, Vegetable Crops Research Bulletin, Handel Wewnętrzny, Żywienie Człowieka  

i Metabolizm,  Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 

Problemy Zarządzania, Acta Fytotechnica et Zootechnica. 

Prace swoje prezentowałam na licznych konferencjach naukowych, uczestnicząc  

w 28 konferencjach krajowych i 3 zagranicznych. Mój aktywny udział w tych konferencjach 



                                                                                                                                                                    ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

                                                                                                                                                            45 | S t r o n a  

 

obejmował 51 prezentacji w postaci posterów i referatów, w tym 14 referatów wygłoszonych 

osobiście. 

W czasie pracy na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji uzyskałam trzy 

nagrody JM Rektora SGGW, w tym dwie za osiągnięcia naukowe przyznane w 2012 i 2014 

roku i jedną za osiągnięcia dydaktyczne, przyznaną w 1996 oraz dyplom uznania JM Rektora 

SGGW za osiągnięcia dydaktyczne w 2015 roku. 

W przebiegu mojej kariery naukowej byłam (lub jestem obecnie) wykonawcą w 11 projektach 

badawczych, w tym w 5 międzynarodowych projektach badawczych (II I1, II I2, II I5, II I12  

i II I14) i w 6 projektach finansowanych ze źródeł krajowych (II I3, II I4, II I7, II I8, II I9  

i II I10). Ponadto byłam aktywnie zaangażowana w 2 międzynarodowych projektach 

realizowanych w ramach programu „Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci 

Partnerships” (II I6 i II I11) oraz w jednym, trwającym obecnie projekcie programu „Erasmus+ 

Strategic Partnership” (II I13) (numeracja wg załącznika nr 3, punkt I). 
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ZESTAWIENIE DOROBKU NAUKOWEGO 

Kategoria 
Liczba 

publikacji IF a IF b 

Punkty 

wg 

MNiSW a 

Punkty 

wg 

MNiSW c 

PUBLIKACJE OPUBLIKOWANE PRZED DOKTORATEM 

Prace w recenzowanych czasopismach krajowych (lista B) 

J. Res. Appl. Agric. Engng 2 - - 4 24 

Rozdziały w monografiach naukowych 

W języku polskim 6 - - 12 16 

W języku angielskim 1 - - 4 5 

Razem  9 - - 20 45 

PUBLIKACJE OPUBLIKOWANE PO DOKTORACIE Z WYNIKÓW WŁĄCZONYCH  

DO PRACY DOKTORSKIEJ 

Prace w recenzowanych czasopismach krajowych (lista B) 

J. Res. Appl. Agric. Engng 1 - - 6 12 

Handel Wewnętrzny (supl.)  1 - - 6 12 

Żyw. Człow. Metab. 2 - - 4 16 

Pol. J. Natur. Sc. (supl.) 1 - - 2 8 

Razem 5 - - 18 48 

PUBLIKACJE OPUBLIKOWANE PO DOKTORACIE 

Prace oryginalne wyróżnione w Journal Citation Report (lista A) 

J. Sci. Food Agr. 1 1,714 1,99 35 35 

Biol. Agric. Hortic. 1 0.681 0,61 20 20 

Renew. Agr. Food Syst. 1 1,53 1,40 35 35 

J. Agr. Food Chem. 1 2,912 3,27 45 40 

Free Radic. Biol. Med. 1 5,736 5,86 40 40 

Prace w recenzowanych czasopismach krajowych (lista B) 

J. Res. Appl. Agric. Engng 13 - - 89 156 

Medicina Sportiva 1 - - 4 12 

Veget. Crops Research Bull. 1 - - 9 7 

Post. Techniki Przetw. Spoż. 5 - - 22 30 

Prace Naukowe UE we Wrocławiu  1 - - 9 10 

Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu 1 - - 6 10 

Problemy Zarządzania 1 - - 11 11 

EJPAU 1 - - 4 12 

New Medicine 1 - - 4 8 

Prace w recenzowanych czasopismach zagranicznych spoza listy MNiSW 

Acta Fytotechn. Zootechn. (sp. issue) 1 - - 4 4 

Rozdziały w monografiach naukowych 

W języku polskim 17 - - 60 68 

W języku angielskim 4 - - 20 20 

Inne 

Monografia naukowa - osiągnięcie 1 - - 20 20 

Rozdziały w skryptach do ćwiczeń 7 - - - - 

Dokumentacja prac badawczych 2 - - - - 

Abstrakty recenzowane w materiałach 

konferencyjnych 

13 - - - - 

Razem 75 12.573 13.13 437 538 

Razem wszystkie publikacje 89 12.573 13.13 475 631 
a – obowiązujące w roku opublikowania 
b – średni pięcioletni IF 
c – zgodnie z aktualnie obowiązującą listą czasopism punktowanych 
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