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Dlaczego uprawy 
ekologiczne?

 Rośliny w systemach ekologicznych produkowane są bez 
chemicznych środków ochrony roślin i łatwo rozpuszczal-
nych nawozów mineralnych.

 Szeroko stosowane są naturalne nawozy zwierzęce i 
komposty, zielone nawozy oraz zróżnicowany płodozmian, 
co prowadzi do równowagi w systemie gospodarstwo - śro-
dowisko.

 Nowy rynek zbytu na produkty ze względu na popyt ze 
strony konsumentów, poszukujących bardziej bezpiecz-
nych i kontrolowanych produktów żywnościowych.

 Świadomość zdrowotna oraz przyzwyczajenia żywienio-
we konsumentów zmieniają się. Istnieje hipoteza, że eko-
logiczny system produkcji warunkuje w roślinach wyższą 
zawartość związków czynnych o charakterze anty utle-
niającym, jak polifenole i witamina C oraz niektóre ka-
rotenoidy.

Teoria C/N 
(węgla do azotu)

Teorię C/N wprowadzili po raz pierwszy Bryant (1983), 
Coley (1985)

W środowiskach ubogich w łatwo przyswajalny azot, czyli 
w systemach ekologicznych, rośliny w pierwszym rzędzie 
produkują intensywnie związki zawierające węgiel, jak cukry 
proste, złożone (glukoza, fruktoza, skrobia, celuloza) oraz inne 
nie zawierające azotu wtórne metabolity, jak terpenoidy, 
związki fenolowe, niektóre barwniki, witaminy.

W środowiskach bogatych w łatwo przyswajalny azot, czyli 
w systemach konwencjonalnych metabolizm roślin zmienia 
się w kierunku intensywnej produkcji związków azotowych 
takich jak: wolne aminokwasy, białka, alkaloidy.

Teoria GDBH (Growth 
Differentiation Balance 

Hypotesis) Hipoteza 
Zróżnicowanej Równowagi 

Wzrostowej
Rośliny w każdej sytuacji potrafią oszacować dostępne źródła 

minerałów i w optymalny sposób pokierować procesy metabolicz-
ne odpowiednio na wzrost i różnicowanie. To zależy od różnic 
w postępowaniu praktycznym pomiędzy uprawą ekologiczną i 
konwencjonalną:

 ze względu na wykluczenie używania chemicznych środ-
ków ochrony w uprawach ekologicznych następuje aktywa-
cja naturalnych mechanizmów systemu obrony roślin przed 
chorobami i szkodnikami,

 następuje aktywacja mikroflory i fauny glebowej, co po-
maga w przeprowadzaniu wymiany pewnych związków 

 efektem tego jest zrównoważone pobieranie jonów, na-
wet w przypadku, gdy są one dostępne w dużej ilości i są 
łatwo przyswajalne.

Lorio (1986) oraz Herms i Mattson (1992).

Umowny podział związków 
metabolitów wtórnych 

roślin:
1. Związki fenolowe

kwasy fenolowe (kwas chlorogenowy, kawowy, cynamo-
nowy), flawonoidy: n flawony (apigenina, hesperydyna, lu-
teolina), n flawanony (naringenina, taksifolina), n flawonole 
(kwercetyna, kempferol, myrcytyna, rutyna), n flawanole 
(katechina, epikatechina, epigalokatechina), n izoflawony 
(daidzenina, genisteina), n antocyjany (cyjanidyna, malwini-
dyna, pelargonina, petunina)

2. Terpenoidy

monoterpeny (limonen, mentol), n tetraterpeny (karoteny, 
ksantofile)

3. Związki azotowe (alkaloidy, aminy, aminokwasy niebiał-
kowe, glikozydy glukosynolany).

Świat karotenoidów

Świat jest pełen kolorów - naturalnych oraz stworzonych 
przez człowieka. W naturze występuje ponad 600 barwników 
zwanych karotenoidami. To właśnie one nadają roślinom, 
a wśród nich owocom i warzywom, żółtą, pomarańczową i 
czerwoną barwę. Karotenoidy występują także w zielonych 
warzywach liściastych, lecz ich zabarwienie jest maskowane 
przez zielony chlorofil. Ich obecność ujawnia się jesienią kiedy 
rośliny przestają produkować chlorofil i ich liście przebarwia-
ją się na żółto i brązowo. Najlepiej znanym karotenoidem 
jest betakaroten, występujący w wielu pomarańczowych 
i żółtych owocach oraz zielonych warzywach liściastych. 
Likopen nadaje pomidorom żywoczerwoną barwę. Luteina 
i zeaksantyna wybarwiają na żółto kukurydzę.
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Znaczenie karotenoidów dla człowieka
 Wpływają na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi, a 
co za tym idzie korzystnie działają na serce.

 Pomagają w zwiększeniu odporności naszego organi-
zmu, chroniąc nas w ten sposób przed chorobami, dotyczy 
to zwłaszcza beta-karotenu, który stymuluje zwiększenie 
liczby limfocytów, będących składnikami naszego układu 
immunologicznego.

 Wykazują działanie przeciwnowotworowe. Głównie dzię-
ki temu, iż działają jako „zmiatacze wolnych rodników", są 
więc świetnymi antyutleniaczami.

 Betakakaroten ma szczególnie duże znaczenie w zapobie-
ganiu pewnym postaciom raka skóry, pojawiającym się pod 
wpływem promieniowania UV lub substancji chemicznych.

Wyższa konsumpcja likopenu pozytywnie zmniejszała 
ubytki tkanki w przypadku zdiagnozowanej osteoporozy u 
540 kobiet w wieku >75. roku życia, ale tylko w przypadku 
kości lędźwiowych. Wpływu likopenu nie zaobserwowano 
w przypadku innych kości (Sahni i in. 2009).

Nie stwierdzono zależności pomiędzy konsumpcją warzyw 
liściowych bogatych w beta-kaorten a wystąpieniem zmien-
ności w EKG serca wśród grupy 586 mężczyzn powyżej 65. 
roku życia (Park i in. 2009).

Stwierdzono istotną zależność pomiędzy wiekiem pacjen-
tów oraz brakiem zeaksantywny w osoczu krwi a wystąpie-
niem ARM (age-related maculopathy) zwyrodnienie błony 
gałki ocznej (O’Connell i in. 2008).

Źródła betakarotenu:
 żółte i pomarańczowe warzywa: marchew, dynia, żółte 
pomidory, papryka,

 pomarańczowe owoce: morele, brzoskwinie, nektarynki, 
melon, mango,

 zielone warzywa liściaste: szpinak, kalafior, brokuły, sała-
ta, cykoria, włoska kapusta, jarmuż, liście buraka, rzepa, gor-
czyca, mniszek lekarski, endywia,

 inne warzywa i owoce: szparagi, groszek, wiśnie, suszone 
śliwki.



Źródła likopenu:
 czerwone warzywa : pomidor, pomidor drobnoowoco-
wy,

 owoce: różowy grapefruit, czerwona pomarańcza, morele,

 przetwory pomidorowe: sok, ketchup, sosy, zupy, kon-
centrat pomidorowy.

Dane epidemiologiczne wskazujące na działanie likopenu 
i produktów bogatych w likopen w dietoterapii (1989-1999)

Schorzenie Główny wniosek Źródło

Nowotwór 
prostaty

Spożywanie likopenu było odwrotnie skore-
lowane z wystąpieniem raka prostaty

Giovannucci i in. 1995, 
Clinton i in. 1996

Nowotwór 
przewodu 
pokarmowego

Zmniejszone ryzyko wystąpienia scho-
rzenia przy diecie bogatej w likopen Franceschi i in. 1994

Nowotwór 
pęcherza

Stężenie likopenu w osoczu było pozy-
tywnie skorelowane ze zmniejszeniem 
się ryzyka wystąpienia choroby

Helzlsour i in. 1989

Nowotwór 
skóry (czerniak 
złośliwy)

Zmniejszenie się objawów, szczególnie po 
ekspozycji skóry na promieniowanie UV

Ribago-Mercado
 i in.. 1995

Nowotwór 
piersi

Stężenie likopenu w osoczu krwi było 
pozytywnie skorelowane ze zmniejsze-
niem się objawów choroby

Dorgan i in. 1998

Nowotwór 
przełyku

Wysoki poziom likopenu przyczynił się 
do zmniejszenia dolegliwości Sengupta i Das 1999

Choroby serca

Stężenie likopenu w tkance tłuszczowej 
było pozytywnie skorelowane z obni-
żeniem się schorzenia, natomiast niska 
zawartość jego osoczu powodowała 
zwiększenie śmiertelności

Kohlmeier i in. 1997, 
Kristensen i in. 1997

Bramley 2000

Porównanie zawartości karotenoidów w warzywach i owocach 
z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

Warzywo Związek
Różnica 

w %
Źródło

pomidor likopen +14.42 Caris-Veynard et. al. 2004

pomidor likopen -13.59 Toor et al. 2006
pomidor likopen +0.31 Pieper and Barrett 2008
pomidor likopen +3.38 Juroszek et al 2009

+1.13
pomidor beta-karoten +41.38 Caris-Veynard et. al. 2004
marchew beta-karoten -7.88 Warman and Havard 1997
marchew beta-karoten +2.84 Abele 1987

+12.11

papryka karotenoidy ogółem +86.71 Pérez-López et al. 2007

+ 86.71

® Ekologiczne warzywa zawierają średnio więcej karotenoidów 
Wyniki badań Zakładu Żywności Ekologicznej (SGGW)

Warzywo Związek
Różnica 

w %
Źródło

pomidor likopen -30.81 Rembiałkowska et al. 2005

pomidor likopen +22.03 Rembiałkowska et al. 2005a

pomidor likopen -19.20
Hallmann and Rembiałkowska 
2007

pomidor likopen -36.60
Hallmann and Rembiałkowska 
2007a

pomidor likopen -19.21
Hallmann and Rembiałkowska 
2008

sok pomi-
dorowy

likopen +29.34
Hallmann and Rembiałkowska 
2008

-23.64

papryka suma karotenoidów +2.98 Rembiałkowska et al. 2005

papryka suma karotenoidów +10.80 Hallmann et al. 2007

papryka suma karotenoidów +7.33
Hallmann and Rembiałkowska 
2007

papryka suma karotenoidów +7.89 Hallmann et al 2008

papryka suma karotenoidów +3.43
Hallmann and Rembiałkowska 
2008

+6.49
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Zawartość karotenoidów w 
owocach marchwi Flacoro i 

Perfekcja w uprawy 
ekologicznej i konwencjonalnej 

w roku  2007
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Znaczenie witamina C 
dla człowieka

 Współdziała w biosyntezie kolagenu, przyspiesza proces 
gojenia się ran i zrastania kości.

 Uczestniczy w metabolizmie tłuszczów, cholesterolu i 
kwasów żółciowych.

 Regeneruje witaminę E oraz inne niskocząsteczkowe an-
tyoksydanty, takie jak glutation, oraz działa stabilizująco w 
stosunku do flawonoidów.

 Jako silny reduktor przeciwdziała procesowi utleniania 
wywołanemu przez wolne rodniki.

 Podnosi odporność organizmu podczas infekcji.

  Ma właściwości bakteriostatyczne, a nawet bakteriobój-
cze w stosunku do niektórych drobnoustrojów chorobo-
twórczych.

 Ułatwia przyswajanie niehemowego żelaza i uczestniczy 
w wytwarzaniu krwinek czerwonych.

 Hamuje powstawanie w żołądku rakotwórczych nitrozo-
amin.

Wybrane związki o charakterze 
antyoksydacyjnym 
(przeciwutleniacze)

Witamina C (kwas askorbinowy)

Konsumpcja warzyw bogatych w witaminę C i pod-
niesiony poziom witaminy C w osoczu może służyć jako 
biomarker wystąpienia zawału mięśnia sercowego (grupa 
badana 196 713 mężczyzn). W 42% przepadkach wysoka 
zawartość witaminy C w osoczu była pozytywnie skorelowa-
na z niskim ryzykiem wystąpienia zawału serca. (Myint i in. 
2008). Konsumpcja warzyw i owoców bogatych w witaminę 
C częściej niż 5 razy w tygodniu przez grupę pacjentów (170 
osób) ze zdiagnozowanym nowotworem przełyku była po-
zytywnie skorelowana ze spowolnieniem rozwoju komórek 
nowotworowych w porównaniu do grupy kontrolnej (182 
osób) (Thompson i in. 2009).

Źródła witaminy C
 Warzywa psiankowate: papryka, pomidory, ziemniaki.

 Warzywa kapustne i krzyżowe: jarmuż, kalarepa, brokuł, ka-
pusta pekińska, kalafior, kapusta brukselska, kapusta czerwo-
na, kapusta włoska, kapusta biała, rzodkiew, rzepa, brukiew, 
rzodkiewka.

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

 Owoce jagodowe: czarna i czerwona porzeczka, truskaw-
ki, agrest.

 Owoce ziarnkowe: jabłka.

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

Porównanie zawartości witaminy C w warzywach, ziemniakach 
z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

Warzywo
Różnica eko/konw 

w %
Źródło

szpinak +37.48 Vogtmann i in. 1984
szpinak +77.59 Schuphan 1974
seler +10.96 Leclerc i in. 1991
seler +18.64 Schuphan 1974
biała kapusta +75.84 Schuphan 1974
biała kapusta +30.12 Rembiałkowska 1998
sałata +58.76 Schuphan 1974
por +28.52 Lairon i in. 1986
ziemniaki +16.77 Petterson 1978
ziemniaki +16.96 Schuphan 1974
ziemniaki +99.06 Fischer i Richter 1986
ziemniaki +20.91 Rembiałkowska i Rutkowska 1996

+ 40.92
witamina C

ziemniaki +13.3 Kolbe et al. 1995
ziemniaki +8.05 Hajslova i in. 2005
kapusta +11.0 Warman i in 1997
kukurydza -34.38 Asami i in. 2003
burak liściowy +10.61 Moreira i in. 2003
papryka +23.3 Pérez-López i in. 2007
pomarańcza +11.96 Rapisarda i in. 2005

+20.55



 Ekologiczne warzywa zawierają więcej witaminy C 
Wyniki otrzymane w Zakładzie Żywności Ekologicznej (SGGW)

vitamin C

species (-) less / (+) more
org/conv in % 

source 

vitamin C  
cebula +129.90 Hallmann i Rembiałkowska 2006
ziemniaki + 21.0 Rembiałkowska 2000 
pomidory +18,7 Hallmann  and  Rembiałkowska  2007 
pomidory +49.0 Hallmann  and  Rembiałkowska  2007a 
pomidory -30.93 Rembiałkowska i in. 2003 b
pomidory +41.51 Hallmann, 2005
pomidory +35.04 Rembiałkowska, 2005
pomidory drobnoowocowe +28.0 Rembiałkowska et al. 2005 
papryka +26.79 Hallmann, 2005
papryka +13.37 Hallmann i in. 2007
papryka +20.1 Rembiałkowska et al. 2005 
jabłka +32.91 Rembiałkowska i in. 2003 a

+32.12 
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® Ekologiczne warzywa zawierają więcej witaminy C Wyniki 
otrzymane w Zakładzie Żywności Ekologicznej (SGGW)

Species
(-) less / (+) more 

org/conv in %
Source

witamina C

cebula +129.90 Hallmann i Rembiałkowska 2006

ziemniaki + 21.0 Rembiałkowska 2000

pomidory +18,7 Hallmann and Rembiałkowska 2007

pomidory +49.0 Hallmann and Rembiałkowska 2007a

pomidory -30.93 Rembiałkowska i in. 2003 b

pomidory +41.51 Hallmann, 2005

pomidory +35.04 Rembiałkowska, 2005

pomidory 
drobnoowocowe

+28.0 Rembiałkowska et al. 2005

papryka +26.79 Hallmann, 2005

papryka +13.37 Hallmann i in. 2007

papryka +20.1 Rembiałkowska et al. 2005

jabłka +32.91 Rembiałkowska i in. 2003 a

+32.12

Witamina C

Zawartość witaminy C w owocach pomidorów cherry Picolino i Conchita 
w uprawy ekologicznej I konwencjonalnej w roku 2007

Zawartość witaminy C w owocach pomidorów cherry Picolino i Conchita 
w uprawy ekologicznej I konwencjonalnej w roku 2008

Zawartość witaminy C w kapuście, kalarepie i porach w roku 2006 

Zawartość witaminy C w kapuście, kalarepie i porach w roku 2007

Zawartość witaminy C w 
trzech odmianach papryki 

w roku 2007

Zawartość witaminy C w 
trzech odmianach papryki 

w roku 2008
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Znaczenie flawonoidów 
dla człowieka

 Wzmacniają ścianki naczyń krwionośnych, przez co zapo-
biegają powstawaniu mikrokrwawień i wylewów.

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

 Ograniczają powstawanie zakrzepów krwi i w ten sposób 
odsuwają ryzyko wystąpienia udaru mózgu.

 Zmniejszają utlenianie LDL (tzw. złego cholesterolu), czy-
li działają zapobiegawczo i przyspieszają działanie dobrego 
cholesterolu HDL w tętnicach i żyłach, co zmniejsza ryzyko 
wystąpienia zawału serca.

 Bioflawonoidy, szczególnie te zawarte w soi, zalecane są 
dla kobiet w okresie menopauzy, jako uzupełnienie niedo-
borów hormonalnych.

Związki fenolowe
Kwasy fenolowe (polifenolokwasy)

Regularna konsumpcja 2 filiżanek kawy lub 4 filiżanek 
herbaty (czarnej) była pozytywnie skorelowane z obniże-
niem się objawów cukrzycy typu II. Przebadano grupę 37 tys. 
ochotników. Wynik, jaki osiągnięto, był związany z regularną 
konsumpcją kwasu chlorogenowego i kawowego obecnego 
w używkach (Odegaard et al. 2008)

Regularna konsumpcja owoców jagodowych, szczególnie 
truskawek przyczyniła się do spadku cholesterolu LDL oraz 
wzrostu zawartości cholesterolu HDL wśród grupy 72 osób 
ze zdiagnozowanymi schorzeniami choroby wieńcowej, 
niemniej nie zmienił się poziom całkowitego cholesterolu i 
triacyloglicerolu (Erlund i in. 2008)

Związki fenolowe: flawonoidy
flawony (apigenina, witeksyna, hesperydyna, lu-
teolina,) - liście i owoce głogu, gorzka pomarańcza, 
liście mięty

Apigenina należy do grupy flawonów, które mogą akty-
wować specyficzne białko p53. Białko to jest obecne w ko-
mórkach, ale w postaci uśpionej. Chroni DNA przed mutacją i 
procesami kancerogenezy. W czasie potencjalnej kanceroge-

nezy białko p53 jest blokowane i proces ten zaczyna się. Gdy 
do komórek wstrzyknięto apigeninę, blokada białka została 
zdjęta i komórki objęte kancerogenezą zostały zmuszone do 
apoptozy (samozniszczenia), a komórki wracają do normalnej 
pracy (Liu 2005).

Witeksyna powstrzymuje białka monofagów w przypad-
kach zapalenia mięśnia sercowego. Może to przyczynić się do 
spowolnienia rozwoju choroby (Kowalski i in. 2006).

Hesperydyna może być wykorzystana w terapiach zapale-
nia żył (Garg i in. 2001) i może redukować poziom choleste-
rolu i triacyloglicerolu (Monforte i in. 1995)

Regularna konsumpcja warzyw bogatych w luteolinę (bro-
kuły i kalarepa) była pozytywnie skorelowana z obniżeniem 
się wystąpienia przypadków nowotworu przełyku. (Sesso i 
in. 2003)

Flawonony (naringina, taksifolina) - grapefruit, po-
marańcza, brzoskwinia

Regularne spożywanie przez dwa miesiące 750 ml (na 
dzień) soku pomarańczowego było pozytywnie skorelowane 
z syntezą cholesterolu HDL o 21% i obniżyło stosunek LDL/
HDL o 16% (Kurowska i in. 2000).



Flawonony (naringina, taksifolina)
(grapefruit, pomarańcza, brzoskwinia)

Regularne spożywanie przez dwa miesiące 750 ml (na dzień) soku pomarańczowego było
pozytywnie skorelowane z syntezą cholesterolu HDL o 21% i obniżyło stosunek LDL/HDL
o 16% (Kurowska i in. 2000).

Wstrzyknięcie taksifoliny do komórek piersiowych z nowotworem opóźniło efekty rozwoju
nowotworu u myszy (Ebeler i in. 2002)

Wstrzyknięcie taksifoliny do komórek piersiowych z no-
wotworem opóźniło efekty rozwoju nowotworu u myszy 
(Ebeler i in. 2002).

Flawonole (kempferol, kwercetyna, rutyna, myr-
cytyna) - czarna i zielona herbata, liście i owoce tar-
niny (Prunus spinosa), warzywa z rodziny psiankowa-
tych i kapustnych

Konsumpcja warzyw bogatych w kempferol obniżyła 
ryzyko wystąpienia nowotworu trzustki w grupie ochotni-
ków (183 tys. mężczyzn), którzy pili dwie filiżanki herbaty 
dziennie i dwa razy na dzień spożywali warzywa psiankowate 

(Nöthlings i in. 2008). Wypijanie 2-3 filiżanek czarnej herbaty 
dziennie nie przyczyniło się do zmian w zachorowalności 
na nowotwór piersi i macicy w grupie 3234 starszych kobiet 
(Wang i in. 2009)

Flawonole flawon-3 ole (katechina, 
epikatechina, epigalokatechina)

Katechiny z czarnej herbaty, kakao i warzyw przyczyniły 
się istotnie do obniżenia ryzyka wystąpienia chorób serca w 
grupie 806 mężczyzn 65-85 lat (Hollman i in. 2001)

Epigalokatechina z zielonej herbaty nie przyczyniła się 
znacząco do utrzymania niskiej masy ciała po kuracji odchu-
dzającej w grupie 5634 kobiet (Hursel i in. 2009)

Porównanie zawartość związków fenolowych w owocach 
z upraw ekologicznych i konwencjonalnych

Owoc
Substancja 
bioaktywna

Zawartość Różnica 
w %

Źródło
org. konw.

jabłka
polifenole
(mg / 100 g ś.m.)

4.66 3.93 +18.58 Weibel et al. 2000

brzoskwnia
polifenole
(mg/100 g ś.m.)

26.7 19.6 +36.22
Carbonaro and 
Mattera 2001

brzoskwnia
polifenole
(mg tanin/100 g 
ś.m.)

29 21.3 +36.15
Carbonaro et al. 

2002

gruszka
polifenole
(mg/100 g ś.m.)

49.5 48.2 +2.70
Carbonaro and 
Mattera 2001

gruszka
polifenole
(mg tanin/100 g 
ś.m.)

64.5 58.4 +10.45
Carbonaro et. al. 

2002

malinojeżyna
polifenole
(mg/100 g ś.m.)

600 400 +50.00 Asami et al. 2003

Mrożone 
truskawki

polifenole
(mg/100 g ś.m.)

280 240 +16.67 Asami et al. 2003

truskawki
kwercetyna 
(mg/100 g ś.m.)

0.722 0.69 +4.64
Anttonen et al. 

2006

truskawki
kempferol (mg/100 
g ś. m.)

0.692 0.784 -11.73
Anttonen et al. 

2006

+ 18.19

kapusta 
chińska Pak 
Choi

polifenole (mg 
kwercetyny/g ś.m.)

13.5 12.5 +8.00 Young et Al. 2005

kukurydza 
(mrożona)

polifenole (mg/100 
g f.m.)

40 25 +60.00 Asami et al. 2003

sałata
polifenole (mg 
kwercetyny/g ś.m.)

15.2 11.5 +32.17 Young et Al. 2005

jabłka
flawonole (mg of 
kwercetyny/100 
g ś.m.)

1.34 0.73 +83.56
Rembiałkowska et 
al. 2003

jabłka
flawonoidy 
(mg/100 g ś.m.)

2.75 2.37 +16.03
Weibel et Al. 
2004

+39.95

Na podstawie literatury
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® Ekologiczne warzywa i owoce oraz ich przetwory zawierają więcej 
związków fenolowych

Badania własne w Zakładzie Żywności Ekologicznej

Roślina
Związek 

bioaktywny

Zawartość Różnica
w %

Żródło
org. know.

papryka
flawonole 
(mg/100 g ś.m.)

33.81 14 +141.46
Hallmann et Al. 
2005

cebula
flawonole (mg
kwercetyny 
/100 g ś.m.)

95.27 84.61 +12.60
Hallmann and 
Rembiałkowska 
2006

cebula

antocyjany 
(mg/100 g 
ś.m. mg% 
delfinidyna)

14.61 8.37 +74.55
Hallmann and 
Rembiałkowska 
2006

pomidory
flawonole (mg
kwercetyny 
/100 g ś.m.)

0.83 0.48 +72.92
Rembiałkowska et 
al. 2003

sok 
jabłkowy

Polifenole 
(mg/l)

397.3 304.6 +30.43
Rembiałkowska et 
al. 2006

mus 
jablkowy

polifenole 
(mg/100 g ś.m.)

712.4 604.6 +17.83
Rembiałkowska et 
al. 2006

+58.30

Zawartość flawonoli w owocach pomidorów w roku 2007

Zawartość flawonoli w owocach pomidorów w roku 2008

Zawartość flawonoli w owocach papryki w roku 2006

Zawartość flawonoli w owocach papryki w roku 2007

Średnia zawartość flawonoli w owocach papryki w latach 2006-2007

Zawartość flawonoli w cebulach ekologicznych I konwencjonalnych w roku 
2006



Antocyjany
Są to barwniki roślinne otrzymywane z całych roślin 

lub z różnych ich części. Do barwienia tkanin i innych 
przedmiotów codziennego użytku były stosowane już 
około 4000 lat p.n.e. w Chinach, Indiach i w Egipcie. W 
przemyśle spożywczym barwniki zastosowano stosun-
kowo  niedawno. Niestety, jako trwalsze, tańsze i o całej 
gamie barw wprowadzono do barwienia żywności również 
barwniki syntetyczne.

Stanowią grupę barwników niebieskich, fioletowych, 
czerwonych i pomarańczowych, których barwa zależy od pH 
roztworu, np. jeden z tych barwników - cyjanidyna w środo-
wisku kwaśnym (pH < 7) jest czerwona, a w obojętnym lub 
zasadowym ma barwę niebieską. O złożoności budowy an-
tocyjanów świadczy fakt, iż znanych jest kilkaset naturalnych 
barwników tej grupy. Jednak tylko niektóre z nich znajdują 
się w takich ilościach, że decydują o barwie.

Znaczenie antocyjanów 
dla człowieka

 Łagodzą stany przemęczenia wzroku oraz zaburzenia mi-
krokrążenia siatkówkowego i naczyniowego.

 Zapobiegają pogarszaniu się ostrości widzenia, szcze-
gólnie po wielu godzinach spędzonych przy komputerze i 
telewizorze.

 Pomagają w szybszym przystosowaniu się wzroku do wi-
dzenia w ciemności lub świetle przyćmionym

 Polepszają wydolność tętnic i żył kończyn dolnych.

 Mają właściwości przeciwutleniające, antyagregacyjne w 
stosunku do płytek krwi i aktywizują prostaglandyny.

Źródła antocyjanów
 Niezapominajka symbolizuje pamięć. Według jednej z 
legend małe kwiatki zawołały „nie zapomnijcie o nas” za od-
chodzącymi z Edenu Adamem i Ewą.

 Chaber - w medycynie ziołowej stosowanie chabry sto-
suje się przy zapaleniu spojówek i syndromie suchego oka. 
Jest również symbolem Choroby neurodegeneracyjnej i 
walki z tą chorobą.

 Owoce: porzeczka czarna, jabłka, śliwki, czarne jagody, 
borówka amerykańska, winogrona, aronia.

 Warzywa: buraki, bakłażany, sałata, brokuł oraz jarmuż o 
fioletowych liściach, cebula czerwona, fioletowa papryka, 
czerwona kapusta, ridacchio.

Źródła flawonoidów
 Owoce cytrusowe: grapefruit, pomarańcza, mandarynka.

 Warzywa : papryka, pomidory drobnoowocowe, brokuły, 
cebula, czosnek, sałata, marchew.
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Ekologiczne owoce zawierają więcej antocyjanów

Gatunek
Różnica w %
eko/know.

Źródło

anthocyanins

truskawka +0.66 Wang I In. 2003

jabłka (Inter/konw.) +22.52 Veberic I In. 2005

czerwona pomarańcza +16.40 Tarozzi I In. 2006

+13.19

Ekologiczne owoce zawierają więcej antocyjanów
Rezultaty otrzymane w Zakładzie Żywności Ekologicznej 
(SGGW)

Gatunek
Różnica w %
eko/know.

Źródło

anthocyanins

jabłka +317.73 Rembiałkowska i in. 2003

jabłka +69.75 Rembiałkowska i in. 2004

cebula +74.53
Hallmann I Rembiałkowska 
2007

+154.00

Zawartość antocyjanów w ekologicznych i konwencjonalnych cebulach

Zawartość antocyjanów w ekologicznych I konwencjonalnych porzeczkach

Jakość jabłek i truskawek 
z uprawy ekologicznej

i konwencjonalnej – badania 
porównawcze

(wg Reganold i in., 2001, Nature; Peck i in., 2006 HortScience; 
Kramer i in., 2006, PNAS USA)

Truskawki (wybrane związki biologicznie czynne

Substancje biologicznie czynne 
(jednostka na d ś.m.)

Konwen-
cjonalne

Ekologicz-
ne

Metoda

polifenole (mg kwasu galusowego) 1,22 B 1,37 A Folin-Ciocealteu

flawonoidy (absorbancja 325 nm) 14,0 B 15,6 A HCl-metanol

antocyjany (μmol) 319 B 350 A
HCl metanol 
glukozyd 3-
pelargonidyny



Glukozynolany jest to grupa związków organicznych, wtórnych metabolitów roślin
zawierających siarkę i azot w połączeniu z cząstką glukozy lub aminokwasu.
Występują masowo we wszystkich warzywach kapustnych i rzepowatych (rodzina
Kapustowate)
.

Rośliny używają te związki jako naturalne pestycydy do ochrony przed
szkodnikami; związki te są również odpowiedzialne za ostry i gorzki smak takich
warzyw jak: gorczyca, rzodkiewka, chrzan, kapusta, brukselka, jarmuż, kalarepa,
kalafior, brokuł, rzepa, brukiew

Glukozynolany (GLS)
Zawartość polifenoli 

w przetworach owocowych 
z produkcji ekologicznej 

i konwencjonalnej
 Wyższa zawartość fenoli ogółem w ekologicznym soku 
winogronowym pozyskanym z winogron odmiany Bordo w 
porównaniu do soku konwencjonalnego.

 Wyższa zawartość trans-resweratrolu, kwercytyny, ruty-
ny, kwasu galusowego, kwasu kawowego i flawonoidów 
ogółem.

 Wyższa zawartość witaminy C i fenoli ogółem w ekolo-
gicznym sokach pozyskanych z winogron odmiany Bordo i 
Niagara w porównaniu do soków konwencjonalnych.

 Wyższa zawartość rezweratrolu i antocjanów w ekolo-
gicznym soku pozyskanym z winogron odmiany Bordo.

Mechato i In. 2011, Dani i in. 2007

Aktywność antyoksydacyjna i antygenotoksyczna soku 
z czerwonych winogron z produkcji ekologicznej i 
konwencjonalnej (badania na szczurach rasy Wistar)

Sok winogronowy Rezweratrol (ppm) Katechiny (ppm)

Ekologiczny 0.214 ± 0.023 36.58 ± 0.020

Konwencjonalny 0.073 ± 0.0021 24.13 ± 0.001

Ekologiczny sok winogronowy:
 Wykazał zdolność redukcji poziomu peroksydacji lipidów 
w niektórych strukturach mózgu badanej grupy szczurów 
rasy Wistar (prążkowie i istota czarna).

 Wykazał zdolność redukcji poziomu TBARS w istocie czar-
nej.

 Wpłynął na podwyższenie poziomu aktywności dysmu-
tazy ponadtlenkowej (SOD) w prążkowiu mózgu i osoczu 
krwi.

 Wpłynął na podwyższenie poziomu aktywności katalazy 
w osoczu krwi.

 Zarówno ekologiczny, jak i konwencjonalny sok wino-
gronowy wykazał działanie antygenotoksyczne, jednak w 
odniesieniu do grupy szczurów, które otrzymywały sok eko-
logiczny redukcja uszkodzeń DNA była większa.

Dani i in. 2009

Glukozynolany (GLS)
Glukozynolany jest to grupa związków organicznych, 

wtórnych metabolitów roślin, zawierających siarkę i azot w 
połączeniu z cząstką glukozy lub aminokwasu. Występują ma-
sowo we wszystkich warzywach kapustnych i rzepowatych 

(rodzina Kapustowate). Rośliny używają tych związków jako 
naturalnych pestycydów do ochrony przed szkodnikami. 
Związki te są również odpowiedzialne za ostry i gorzki smak 
takich warzyw jak: gorczyca, rzodkiewka, chrzan, kapusta, 
brukselka, jarmuż, kalarepa, kalafior, brokuł, rzepa, brukiew.

Glukozynolany łatwo ulegają rozpadowi: termicznemu 
i hydrolitycznemu - pod wpływem enzymu glukohydrolazy 
tioglukozydowej tzw. mirozynazy. Enzym mirozynaza uwal-
niany jest z tzw. komórek mirozynowych.



Produkty enzymatycznego 
rozpadu glukozynolanów

 Hydrolityczny rozpad GLS następuje w obecności wody 
w zakresie pH 3,0-8,0.

 Proces hydrolizy glukozynolanów rozpoczyna się po ja-
kimkolwiek uszkodzeniu struktur komórek (termicznym lub 
mechanicznym) – w wyniku ich rozpadu powstają produk-
ty o dużej aktywności chemicznej, głównie izotiocyjaniany 
oraz indole.

Izotiocyjaniany, związki 
indolowe

 Izotiocyjaniany - odpowiadają za wyraźny ostry i cierpki 
smak, który charakteryzuje rośliny kapustne. W organizmie 
człowieka wykazują działanie wolotwórcze oraz zmniejszają 
ryzyko zachorowania na nowotwory.

 Związki indolowe - mają duże znaczenie jako czynnik an-
tynowotworowy.

Izotiocyjaniany, związki 
indolowe -funkcje 

w organizmie
 Wykazują działanie goitrogenne, które polega na ogra-
niczeniu procesu jodowania tyrozyny, co prowadzi do nad-
czynności i hipertrofii tarczycy (wole). 

 Wykazują właściwości antykancerogenne: 

chemioprewencja pierwotna – u osób zdrowych:

n obniżają aktywność enzymów, które odpowiadają za 
aktywowanie kancerogenów,

n wspomagają procesy powstawania enzymów odpo-
wiedzialnych za detoksykację, które przyspieszają wy-
dalanie czynników rakotwórczych,

n wychwytują reaktywne formy tlenu (ROS) oraz elektro-
filowe metabolity,

n indukują mechanizmy naprawiające DNA.

chemioprewencja wtórna - odwrócenie zmian nowotwo-
rowych:

n hamują aktywację onkogenów (genów nowotworów) 
oraz proliferację (rozrastanie) komórek nowotworo-
wych,

n powstrzymują procesy zapalne oraz angiogenezę (pro-
ces tworzenia naczyń włosowatych w rozwoju zmiany 
nowotworowej),

n  indukują apoptozę komórek nowotworowych.

 Pochodne izotiocyjanianów działają ochronnie wątrobę 
alkoholików, chroniąc przed zmianami patologicznymi, np. 
przed marskością.

 Szczególnie cenne właściwości przeciwnowotworowe 
przypisywane są glukorafaninie, która w największych iloś-
ciach występuje w brokułach, kapuście czerwonej i kala-
fiorze.

 Glukorafanina, w wyniku działania mirozynazy, ulega 
przekształceniu w sulforafan, który jest uznawany za je-
den z najważniejszych naturalnie występujących związ-
ków anty nowotworowych.

 Badania in vitro wykazały, że sulforafan ma również dzia-
łanie bakteriobójcze wobec wywołującej chorobę wrzodo-
wą żołądka Helicobacter pylori.

Zasobność warzyw 
w glukozynolany

Ilość glukozynolanów w warzywach kapustnych zależy od: 
ich genomu oraz od środowiska - czyli warunków ich uprawy, 
zbioru, przechowywania oraz przetwarzania. Dotyczy to za-
równo warunków klimatycznych, jak i dostępności substancji 
odżywczych z gleby oraz obecności szkodników. Warunki te 
odgrywają ważną rolę w regulacji ekspresji metabolitów ro-
ślinnych. Czynniki te wpływają na skład i ilość substancji 
syntetyzowanych w roślinach, a tym samym na to jaka 
ich ilość zostanie dostarczona z dietą. 

Wpływ obróbki kulinarnej 
na zawartość 

glukozynolanów
Zawartość glukozynolanów w dużym stopniu zależy od 

czasu trwania gotowania. Wraz z wydłużaniem się czasu pro-
cesu wyraźnie spada zawartość GLS w warzywach. Wyraźny 
spadek obserwuje się już po 8 min gotowania, który wynosi 
28%. Po 60 min ilość maleje o prawie 65%. Straty te są głów-
nie efektem rozpadu termicznego glukozynolanów oraz ich 
przechodzenia do wody.



Porównanie zawartości wybranych składników 
pokarmowych w uprawach ekologicznych i 
konwencjonalnych (wg Worthington 1998)
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Porównanie zawartości wybranych składników 
pokarmowych w żywności pochodzenia 

ekologicznego i konwencjonalnego

Hunter i in. 2011

Średnia różnica procentowa w zawartości składników 
odżywczych analizowanych w 10 lub więcej badaniach 

naukowych (*p<0,001)
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Porównanie zawartości wybranych składników 
pokarmowych w żywności pochodzenia 

ekologicznego i konwencjonalnego

Hunter i in. 2011

Średnia różnica procentowa w zawartości składników odżywczych w 
poszczególnych grupach żywnościowych (*p<0,001)
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Izotiocyjaniany (glukozynolany alifatyczne): 
Glukoiberyna, progoitryna, synygrina, glukorafanina, napo-
leiferyna, glukobrassicanapinina, Sulforafan, alliloizotiocy-
anian, fenyloizotiocyaninan.

Glukozynolany indolowe:
4-hydroksyglukobrassycyna, glukobrassycyna, 4-metoksyg-
lukobrassycyna, neoglukobrassycyna, indol-3-karbinol.

Sumaryczne działanie antymutagenne warzyw kapustnych

Warzywo Dodany mutagen % redukcji

kalafior nitrate+methylurea 78

kalafior nitrate+aminopiryne 57

kapusta nitrate+sorbit acid
średnie 

(niepoliczalne)

kalafior nitrate+sorbit acid
średnie 

(niepoliczalne)

kapusta tryptophan pyrolysate 97

brokuł tryptophan pyrolysate-1 97

brokuł tryptophan pyrolysate-2 81

brokuł ethidium bromide 92

brokuł 2-Aminoanthracene 84

brokuł AF-2 0

brokuł Oxidized linolenic acid 82

kapusta Oxidized linolenic acid 76

czerwona 
kapusta

Oxidized linolenic acid 81

kalafior Oxidized linolenic acid 76

kapusta Tryptophan pyrolysate-2 35

Porównanie zawartości wybranych składników pokarmowych w uprawach 
ekologicznych i konwencjonalnych (wg Worthington 1998)

Porównanie zawartości wybranych składników pokarmowych w żywności 
pochodzenia ekologicznego i konwencjonalnego

Porównanie zawartości wybranych składników pokarmowych w żywności 
pochodzenia ekologicznego i konwencjonalnego

Jakość przechowalnicza warzyw (badania przeprowadzono na 
kapuście, szpinaku i sałacie rzymskiej rosnących na terenach 
górzystych północnej Tajlandii)

Metoda
uprawy

Przechowalnictwo (dni)

Kapusta Sałata rzymska Szpinak

EKO 11.50 a ^ 6.33^ 8.00 a

KON W 12.50 b 6.00 10.00 b

Różne litery w tej samej kolumnie oznaczają różnice istotne statystycznie przy p=0.05
Boonyakiat i in. 2007

Jakość przechowalnicza warzyw

Metoda
uprawy

Kapusta
(przechowywanie 

- 4 dni)

Sałata rzym-
ska (przecho-

wywanie
- 2 dni)

Szpinak 
(Przechowywanie 

- 8 dni)

składniki roz-
puszczalne 
ogółem (%)

fenole
(mg/100 

g)

składniki 
rozpuszczal-
ne ogółem 

(%)

składniki 
rozpusz-
czalne 

ogółem 
(%)

chlorofil b 
(mg/100 g)

EKO 7.43 a 97.23 3.56 a 4.17 0.053

KON W 6.70 b 94.14 3.27 b 3.87 0.046

Różne litery w tej samej kolumnie oznaczają różnice istotne statystycznie przy 
p=0.05
* Badania nad zawartością wit. C kapusty, sałaty rzymskiej i szpinaku wykazały 
większą jej zawartość w warzywach konwencjonalnych
* Niewykazane w tabeli wyniki badań dot. zawartości chlorofilu w kapuście i 
sałacie rzymskiej, a 
także fenoli w sałacie rzymskiej były wyższe dla warzyw konwencjonalnych
Boonyakiat i in. 2007

Hunter i in. 2011

Hunter i in. 2011



Jakość przechowalnicza z uwzględnieniem zawartości składników 
mineralnych - kiwi

Przechowywanie w 0oC
Przechowywanie w 0oC 

+ 7 dni w 20oC

EKO KON EKO KON

azot (% s.m.) 1.09a 0.88b 1.16a 0.87b

fosfor (% s.m.) 0.27a 0.24b 0.30a 0.25b

potas (% s.m.) 2.14a 1.77b 2.25a 1.78b

siarka (ppm).) 1242.33a 1021.67b 1310.33a 1051.33b

bor (ppm) 14.47a 12.27b 14.87a 12.20b

wapń (% s.m.) 0,21a 0.19b 0.22a 0.20b

magnez (% s.m.) 0.14a 0.11b 0.15a 0.11b

Amodio i in. 2007

Jakość przechowalnicza 
boćwiny

Jakość boćwiny (Beta vulgaris L. var. Cyda L.) poddanej dzia-
łaniu:
- efektywnych mikroorganizmów (EM),
- mieszaniny EM oraz nawozu organicznego poddanego 
fermentacji beztlenowej, czyli tzw. Bokashi oraz EM (EM-Bo-
kashi + EM),
- środków wspomagających aktywność gleby - Greengold 
(m.in. ekstrakty roślinne, polisacharydy, minerały),
- grupa kontrolna.

Stwierdzenia:

1. Boćwina zebrana w normalnym terminie (8 tyg. po wysie-
wie) poddana w czasie uprawy EM-Bokashi +EM wykazała 
mniejsze straty masy podczas przechowywania.

2. Kolor, pH i kwasowość ogólna w badanych grupach po-
zostały na stałym poziomie lub wykazały niewielkie różnice 
podczas okresu przechowywania.

3. Zawartość kwasu askorbinowego w badanych grupach 
odnotowano na stałym poziomie po zbiorze w normalnym 
terminie, natomiast po zbiorze w późnym terminie (19 tyg. 
po wysiewie) odnotowano jego spadek o 35%.

4. Zawartość rozpuszczalnych składników ogółem okazała 
się wyższa w przypadku boćwiny z późnego zbioru. Grupa 
EM-Bokashi+EM (normalny zbiór) w ostatnim dnu przecho-
wywania wykazała największą ich zawartość.

5. Odnotowana wyższą zawartość białek w grupie poddanej 
działaniu EM i Greengold w porównaniu do grupy kontrolnej.

Wnioski:

1. Badane działanie EM, EM-Bokshai+EM i Greengold nie 
wpłynęło istotnie na jakość boćwiny.

2. Uzyskane wyniki mogą służyć jako podstawa do dalszych 
badań nad jakością przechowalniczą boćwiny ekologicznej 
w porównaniu do konwencjonalnej.

Lepsza jakość sensoryczna boćwiny w okresie prze-
chowywania - dłużej zachowana jędrność, barwa 
i blask.

Ocena sensoryczna liści boćwiny pochodzącej z upraw 
ekologicznych i konwencjonalnych z uwzględnieniem okresu 
przechowywania

Czas 
(dni)

Wyróżniki sensoryczne

Jędrność Barwa Blask

ekologicz-
ne

konwen-
cjonalne

ekologicz-
ne

konwen-
cjonalne

ekologicz-
ne

konwen-
cjonalne

0 9.0 0 9.0 0 9.0 0 9.0 0 9.0 0 9.0 0

4 8.7 0.4 6.9 0.7 9.0 0 6.9 0.7 9.0 0 6.0 1.3

7 8.1 0.8 7.0 0.5 8.4 0.4 6.7 0.7 8.5 0.4 6.9 1.1

10 7.4 0.8 5.4 1.4 8.5 0.4 6.3 0.4 7.4 0.2 5.2 0.6

14 6.9 1.0 4.2 0.6 6.9 0.2 4.3 0.6 7.8 0.6 3.0 0.6

18 7.2 0.6 5.0 0.5 7.8 0.3 4.5 0.5 8.2 0.5 4.7 0.7

21 6.5 0.9 4.2 0.5 7.0 0.5 4.5 0.7 6.7 0.4 4.3 0.6

25 5.1 0.6 3.1 0.9 6.5 1.0 4.5 1.0 6.7 1.2 3.8 0.8

Próbka z wynikiem poniżej 5 jest nieakceptowana
Uwaga: Wartości odnosza się do średniej z 36 danych dla ekologicznej i konwen-
cjonalnej metody uprawy

Moreira i In. 2003

Daiss i in. 2008

Daiss i in. 2008



Jakość jabłek i truskawek z uprawy ekologicznej i 
konwencjonalnej – badania porównawcze

c.d.

Jabłka
(aktywność antyoksydacyjna)

zbiór przechowywanie
(w kontrolowanej atmosferze ok. 3 m-cy)
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Jakość jabłek i truskawek z uprawy ekologicznej i 
konwencjonalnej – badania porównawcze

c.d.

Jabłka
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porównawcze

(wg Reganold i in., 2001, Nature; Peck i in., 2006 
HortScience; Kramer I in. 2006, PNAS USA)

Jabłka – jędrność owoców

Jabłka (ocena konsumencka przechowywanie/ przydatność przechowalnicza 
2003 rok)

Jabłka (aktywność antyoksydacyjna)

Truskawki (ocena konsumencka)

Jakość sensoryczna 
z uwzględnieniem okresu 

przechowywania
- Lepszy smak ekologicznych ziemniaków po 4 miesiącach 
przechowywania (Dlouhy 1981)*

- Lepsza jakość sensoryczna boćwiny (dłużej zachowana 
jędrność, kolor i blask) w okresie przechowywania (More-
ira i in. 2003)

* Do Organic Fruits and vegetables taste better than conventional fruits 
and vegetables. W: The Organic Center. State od science review: Taste 
of organic food. R. C. Theuer



Jakość sensoryczna
Wyniki niektórych badań potwierdzające wyższą jakość 

sensoryczną surowców ekologicznych w porównaniu do 
konwencjonalnych:

 silniejszy smak ogółem, smak słodki i większa zawartość 
cukrów w ekologicznej marchwi (Hogstad i in. 1997)*,

 słodszy i mniej cierpki smak ekologicznych jabłek (Rega-
nold i in. 2001)*,

 lepszy smak i zapach surowej marchwi i kiszonej kapusty 
(Rembiałkowska 2000)*,

 wyższa o 15% ocena smaku jabłek Golden Delicious eko-
logicznych w porównaniu do konwencjonalnych wg paneli-
stów analizy sensorycznej oraz o 14% bardziej jędrny miąższ 
(Weibel i in. 2000)*,

 bardziej jędrny miąższ, słodszy i mniej kwaśny smak 
(większa przydatność dla konsumenta) jabłek Boskoop, 
Pommes Cloche, Idared i Resi w badaniach szwajcarskich (w 
porównaniu do integrowanych) (Bertschinger i in. 2002),

 bardziej jędrny miąższ, większa kwasowość (większa 
przydatność dla przetwórstwa) i wyższa zawartość ekstrak-
tu cukrowego jabłek Fuji (Reig i in. 2006),

 Słodszy smak truskawek, lepiej oceniany wygląd owoców 
i wyższa akceptacja ogólna w ocenie konsumenckiej (An-
drews i Reganold 2006).

Do Organic Fruits and vegetables taste better than conventional fruits 
and vegetables. W: The Organic Center. State od science review: Taste 
of organic food. R. C. Theuer
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