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Środowiskowe i zdrowotne znaczenie ekologicznej produkcji rolnej

Wprowadzenie

Wprowadzenie

System produkcji ekologicznej określony jest na poziomie międzynarodowym, gdzie główną instytucją jest Międzynarodowa Federacja Ruchów na rzecz Rolnictwa Ekologicznego IFOAM. Na poziomie
Unii Europejskiej regulacje produkcji ekologicznej wyznacza aktualnie
Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 roku w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Na poziomie krajowym regulacje prawne są zawarte w Ustawie z 25 czerwca
2009 roku o rolnictwie ekologicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1054) oraz
w szeregu rozporządzeń. Zgodnie z ustawą: produkcja ekologiczna jest
ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności,
łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji
odpowiadającą wymaganiom niektórych konsumentów preferujących
wyroby wytwarzane przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych
procesów. Ekologiczna metoda produkcji rolnej pełni podwójną funkcję społeczną: z jednej strony dostarcza produktów najwyższej jakości
na rynek kształtowany przez popyt na produkty ekologiczne, a z drugiej
strony jest działaniem w interesie publicznym, ponieważ przyczynia się do
ochrony środowiska i wpływa na rozwój obszarów wiejskich. Rolnictwo
ekologiczne odróżnia się od innych sposobów gospodarowania w rolnictwie tym, że realizowane jest wg ścisłych kryteriów odnoszących się
zarówno do produkcji rolnej, przetwórstwa płodów rolnych, jak i wprowadzania do obrotu produktów wytworzonych w tym systemie. Z uwagi
na te kryteria i cele rolnictwo ekologiczne jest najwłaściwszą drogą ku
realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Współczesne rolnictwo
charakteryzuje się ogromną produktywnością i efektywnością. Wysokie
efekty produkcyjne w rolnictwie osiągane są często kosztem środowiska
oraz zdrowia konsumentów. Obecnie konsumenci żywności zwracają coraz większą uwagę na jakość i bezpieczeństwo kupowanych produktów.
Poszukują i doceniają przede wszystkim żywność wytworzoną metodami
ekologicznymi. Wobec ekspansji zagrożeń cywilizacyjnych oraz coraz
3
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liczniejszych przypadków zapadania na choroby rozwijające się na tle
nieprawidłowego żywienia, jak również z powodu skażenia żywności
toksycznymi substancjami występującymi w wodzie, glebie i powietrzu
rodzi się konieczność upowszechnienia w społeczeństwie wiedzy na temat
żywności ekologicznej i jej wpływu na stan zdrowia człowieka.

Założenia rolnictwa ekologicznego
Rolnictwo ekologiczne opiera się na kilku podstawowych założeniach. Najważniejszym z nich jest produkcja żywności o wysokiej
jakości, służącej zdrowiu człowieka. Kolejnym nie mniej istotnym
celem rolnictwa ekologicznego jest ochrona środowiska. Zatem produkcja ekologiczna to nie tylko zdrowsza i bezpieczniejsza żywność

Ekologiczna produkcja warzyw

lecz przede wszystkim forma ochrony środowiska oraz odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi. Woda, gleba, różnorodność biologiczna oraz krajobraz to elementy środowiska, które podlegają nie4
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ustannym zmianom. Zmiany środowiskowe często powstają na skutek
działalności rolniczej. Rolnictwo ekologiczne to jest system gospodarowania przyjazny środowisku o zrównoważonej produkcji roślinnej
i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, oparty na środkach pochodzenia
biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie.

Produkcja ziół i warzyw ekologicznych

Podstawową zasadą w tym systemie produkcji jest odrzucenie środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Jest to system trwały,
samowystarczalny i ekonomicznie bezpieczny. Każde gospodarstwo
ekologiczne podlega corocznej kontroli (certyfikacji) potwierdzającej realizację kryteriów ekologicznego gospodarowania. Rolnictwo
ekologiczne w Polsce ma duże możliwości rozwoju. Sprzyja temu
niski poziom zużycia nawozów mineralnych i pestycydów oraz co jest
z tym związane, bardziej ekstensywny charakter produkcji rolniczej
w porównaniu do stanu w wysoko rozwiniętych państwach Europy Zachodniej. Należy również zaznaczyć, że w krajach Unii Europejskiej,
zgodnie z zasadami Wspólnej Polityki Rolnej podejmuje się obecnie
różnorodne działania, mające na celu ekstensyfikację produkcji rolniczej i promowanie metod ekologicznych. W Polsce konieczne jest
wdrażanie ekologicznych metod produkcji rolnej, połączone z kampa5

Środowiskowe i zdrowotne znaczenie ekologicznej produkcji rolnej

nią informacyjną wśród konsumentów. Obecnie podaż żywności ekologicznej w Polsce wzrasta, choć nadal jest na dość niskim poziomie.
Wyraźniej natomiast wzrasta popyt na ekologiczną żywność i inne pro-

Uprawy w systemie rolnictwa ekologicznego

dukty ekologiczne. Konsumenci szukają bezpiecznej żywności, częściej
niż kiedyś zwracają też uwagę na bezpieczeństwo żywności. Pełne bezpieczeństwo żywności zapewnia certyfikowana żywność ekologiczna.
Korzyści płynące z rolnictwa ekologicznego nie ograniczają się zatem
jedynie do korzyści zdrowotnych dla konsumentów tego typu żywności. Ten system produkcji rolnej w bardzo pozytywny sposób wpływa
również na jakość środowiska przyrodniczego oraz sytuację społeczno-ekonomiczną lokalnej ludności. Dlatego mówiąc o roli rolnictwa
ekologicznego tak istotne jest podkreślanie funkcji środowiskowych,
jakie spełnia rolnictwo ekologiczne w procesie produkcji żywności.
Rolnictwo jest jednym z tych sektorów, który w najbardziej widoczny
sposób kształtuje i podkreśla istotę zrównoważonego rozwoju, ponieważ jest to sektor, od którego w bezpośredni sposób uzależniona jest
cała ludzkość, a równocześnie w pośredni sposób środowisko naturalne.
Jest też najważniejszym działem gospodarki zapewniającym bezpie6
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czeństwo żywnościowe, łagodzącym skutki biedy oraz umożliwiającym
zachowanie podstawowych zasobów naturalnych.

Środowiskowe następstwa
rolnictwa ekologicznego
Obecnie konieczność gospodarowania rolniczego w sposób chroniący środowisko stała się oczywista, a obserwowane w świecie zmiany
w rolnictwie są podyktowane z jednej strony pogłębiającą się degradacją
gleb na znacznych obszarach użytkowanych rolniczo, z drugiej zaś rosnącym zapotrzebowaniem społeczeństwa na żywność o wysokich parametrach jakościowych. Rosnąca popularność ekologicznej formy produkcji
jest związana m.in. z coraz większą świadomością społeczeństwa na temat
żywienia oraz jego wpływu na kondycję i zdrowie ludzi. Wzrasta także
zrozumienie przyczyn degradacji środowiska, jego zanieczyszczenia,
wpływu rolnictwa na stan przyrody, a w konsekwencji na życie ludzi.
Rolnictwo ekologiczne zostało uznane za jedno z potencjalnych rozwiązań, zwłaszcza w świetle degradacji środowiska naturalnego. Rolnictwo
ekologiczne łączy bowiem bezpieczne dla środowiska przyrodniczego
praktyki rolnicze oraz pozwala na wytworzenie żywności pozbawionej
zanieczyszczeń (np. potencjalnie toksycznych pierwiastków śladowych,
pozostałości środków ochrony roślin) i jednocześnie spełniającej wymagania konsumentów. Jest to system gospodarowania, który aktywizując
przyrodnicze mechanizmy produkcyjne poprzez stosowanie środków naturalnych zapewnia trwałą żyzność gleby i zdrowotność zwierząt oraz
wysoką jakość biologiczną produktów. Podstawową zasadą rolnictwa
ekologicznego jest ochrona środowiska produkcji rolniczej zarówno gleby, wody, powietrza jak i krajobrazu, czyli dążenie do biologicznej samoregulacji w obrębie gospodarstwa. Obieg substancji odżywczych w gospodarstwie jest główną zasadą rolnictwa ekologicznego, a zatem
funkcjonowanie gospodarstwa opiera się na wykorzystaniu naturalnych
procesów zachodzących w gospodarstwie rolniczym. Prowadzenie produkcji rolnej w oparciu o powyższe zasady jest wysoce korzystne dla
środowiska naturalnego. System ten zapobiega bowiem degradacji gleb
i wód gruntowych, nie przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza,
7
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sprzyja zachowaniu bioróżnorodności, a także ogranicza w znacznym
stopniu zużycie energii. Z drugiej strony konsumenci otrzymują produkty wysokiej jakości zarówno w aspekcie zdrowotnym, jak i pod względem

Ekologiczna marchew prosto od producenta

własności organoleptycznych, takich jak: wygląd, smak, czy zapach.
Szczegółowe kryteria produkcyjne w systemie rolnictwa ekologicznego
służą realizacji podstawowych celów tegoż rolnictwa. Są to: zachowanie
wysokiego poziomu próchnicy (warunkującej żyzność gleby), utrzymanie
równowagi biologicznej w środowisku produkcji rolniczej (dzięki pielęgnowaniu bioróżnorodności) oraz dążenie do zamknięcia obiegu materii
w gospodarstwie (poprzez zrównoważenie produkcji roślinnej i zwierzęcej), czyli samowystarczalność paszowo-nawozowa. Rolnictwo ekologiczne funkcjonuje w oparciu o zasady, których przestrzeganie przynosi
korzyści środowiskowe. Jedną z najważniejszych z nich jest dążenie do
zwiększania żyzności gleby. Można to osiągnąć dzięki stosowaniu właściwego płodozmianu oraz nawożenia naturalnego i organicznego. Wykorzystywanie syntetycznych nawozów, jak i pestycydów jest zabronione,
stąd ochrona roślin polega głównie na stosowaniu poprawnego płodozmianu, w którym różnorodność zmianowanych upraw jest nieodzownym
elementem regulacji zachwaszczenia i liczebności agrofagów, czyli cho8
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rób i szkodników. Dodatkowo dzięki obowiązkowej obecności roślin z rodziny bobowatych do gleby dostarczany jest azot. W płodozmianie ekologicznym nie może również zabraknąć międzyplonów, które oprócz
funkcji nawozowej, czy paszowej chronią glebę przed erozją oraz podtrzymują jej biologiczną aktywność. Przyczynę, tak dynamicznego
w ostatnich latach, rozwoju produkcji ekologicznej w krajach Unii Europejskiej upatruje się we wzroście świadomości konsumentów. Jest to wynik nie tyle szerzonej edukacji ekologicznej, ile przede wszystkim coraz
głośniejszych przypadków zagrożenia zdrowia, a nawet życia ludzi, powstałych poprzez złamanie zasad biobezpieczeństwa żywności. Konsumenci poszukują żywności bezpiecznej. Tym oczekiwaniom konsumenc-

Ekologiczne produkty mleczne

kim jest w stanie sprostać żywność wyprodukowana metodami
ekologicznymi. Zainteresowanie rolnictwem ekologicznym wynika również z coraz wyższego poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa
na temat pogarszającego się stanu środowiska (Tyburski, ŻakowskaBiemans, 2007). Metody ekologiczne w rolnictwie uważane są za przyjazne środowisku, głównie za względu na podstawową zasadę harmonijnej współpracy z przyrodą i na brak chemizacji. Istnieją także dowody, że
stan środowiska, gleb i wód gruntowych poprawia się w rezultacie wpro9
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wadzenia rolnictwa ekologicznego (Haas i wsp., 2000). Korzyści środowiskowe z rolnictwa ekologicznego polegają na tym, że nie następuje
ubożenie bioróżnorodności okolicy, nie dochodzi do eutrofizacji wód powierzchniowych, nie ma ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych, związanego z nawozami sztucznymi, nie dochodzi do wyjałowienia gleby ani

Warzywa ekologiczne na Zielonym Bazarze

do jej zasolenia. Rolnictwo ekologiczne było i jest odpowiedzią na intensyfikację rolnictwa, nadmierne stosowanie nawozów mineralnych i pestycydów oraz związane z tym zanieczyszczenie środowiska i pogarszającą
się jakość produkowanej żywności. Intensyfikacja rolnictwa przyczynia
się do degradacji gleby oraz zmniejszania się bioróżnorodności licznych
taksonów roślin i zwierząt. Wiele badań wskazuje na to, że praktyki stosowane w rolnictwie ekologicznym generalnie zwiększają aktywność
biologiczną gleb poprzez większą akumulację materii organicznej. Osiąga się to w rolnictwie ekologicznym dzięki stosowaniu poplonów, przyorywaniu resztek pożniwnych, wprowadzaniu obornika i innych nawozów
organicznych czy też poprzez uproszczenie zabiegów agrotechnicznych.
Miarą aktywności biologicznej gleb, a tym samym jej żyzności jest m. in.
zawartość materii organicznej, biomasa i aktywność drobnoustrojów, aktywność enzymów glebowych. Stanowiska w kwestii poprawy żyzności
10
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gleby pod wpływem gospodarowania ekologicznego są różne. Poprawa
żyzności i produktywności gleb w rolnictwie ekologicznym jest procesem
długotrwałym. Jak wykazały badania Marinari et al. (2006) minimalny
okres gospodarowania ekologicznego, po którym gleby osiągały lepsze
parametry fizyko-chemiczne i biologiczne to 7 lat. Po tym okresie odnotowano wzrost zawartości azotu ogólnego, azotanów i przyswajalnego
fosforu oraz większą aktywność enzymów glebowych (fosfataza kwaśna,
proteazy i dehydrogenazy). Uważa się, że zmiany w zawartości potasu
i fosforu w glebie pól uprawianych ekologicznie przez mniej niż 10 lat
mogą być niewykrywalne, gdyż opierają się na rezerwach fosforu i potasu w glebie jeszcze przed zmianą systemu gospodarowania, czyli z nawozów, które były stosowane w nadmiarze podczas gospodarowania konwencjonalnego. Sądzi się również, że długotrwałe gospodarowanie
ekologiczne, bez wzbogacania gleby w fosfor i potas, może prowadzić do

Ziemniaki z uprawy ekologicznej

spadku żyzności gleby i obniżenia plonowania (Nguyen et al. 1995, Gosling, Shepherd, 2005). Bogactwo fauny glebowej najlepiej reprezentują
dżdżownice. Liczebność dżdżownic w glebie może wynosić 1000 osobników na metr kwadratowy (Neher, Barbercheck 1999). Ich rola polega
przede wszystkim na tworzeniu tzw. struktury gruzełkowatej gleby, która
11
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wpływa na żyzność gleby,
jej właściwości fizykochemiczne i biologiczne
oraz stosunki wodnopowietrzne. Gleba pod uprawami ekologicznymi (wg
wyników badań) jest zasobniejsza w różne gatunki
dżdżownic w porównaniu
z uprawami konwencjonalnymi (Hutcheon et al.,
2001, Pfiffner, Luka, 2007,
Birkhofer et al., 2008).
Uważa się, że jest to związane z nawożeniem organicznym i ze zmniejszoną
intensywnością zabiegów
agrotechnicznych. Zbyt intensywna orka, nawet przy
wysokiej zawartości materii organicznej, może poTak plonują ziemniaki w uprawie ekologicznej
wodować spadek liczby
dżdżownic. Natomiast stosowanie środków ochrony w konwencjonalnych
uprawach nie wpływa bezpośrednio na dżdżownice, może jednak mieć
pośredni wpływ na ich liczebność poprzez spadek biomasy mikroorganizmów będących dla nich źródłem pokarmu (Pfiffner, Luka, 2007). Rolnictwo ekologiczne przeciwdziała zarówno ujednoliceniu krajobrazu, jak
i utracie bioróżnorodności. Rolnictwo ekologiczne ma istotny wpływ na
wzrost bioróżnorodności głównie w uproszczonym krajobrazie. Taką zależność stwierdzono m. in. dla chwastów (Roschewitz et al., 2005), owadów zapylających (Holzschuh et. al., 2007), pająków(Schmidt et. al.,
2008) czy ptaków (Smith et al., 2010). Rolnictwo ekologiczne oparte jest
na zrównoważonym zarządzaniu gruntami rolnymi, ochronie środowiska
naturalnego i zasobów naturalnych, więc niewątpliwie zapobiega degradacji gleby i wody. Żyzność gleby odgrywa kluczową rolę we wszystkich
systemach gospodarowania gruntami, ponieważ stanowi podstawę produkcji żywności. Istotnym problemem w ekologicznych systemach upra12
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wy jest często ubytek z gleby podstawowych dla roślin składników pokarmowych takich jak azot, fosfor, potas, wapń czy magnez, wynoszonych
z gleby wraz z plonami. Długotrwałe gospodarowanie ekologiczne wymaga uzupełniania składników mineralnych gleby. Bez racjonalnej gospodarki nawozowej i bez wzbogacania gleby w fosfor i potas, następuje
spadek żyzności gleby i obniżenie plonowania. W przypadku pozostałych
parametrów decydujących o żyzności gleby, rolnictwo ekologiczne ma
w zasadzie pozytywny wpływ, chociaż przy długoletnim gospodarowaniu
ekologicznym różnice w żyzności gleby często stają się nieistotne. Rolnictwo ekologiczne ma przede wszystkim pozytywny wpływ na ekosystemy poprzez wyraźne zwiększenie różnorodności biologicznej. Sprzyja
zachowaniu mozaikowatości krajobrazu, wzbogaca krajobraz w takie
elementy jak zadrzewienia, miedze czy oczka wodne. Istotnie wpływa na
zachowanie różnorodności biologicznej nie tylko roślin i zwierząt kręgowych, ale również bezkręgowców glebowych. Potwierdzone zostało wynikami badań to, że rolnictwo ekologiczne poprawia walory krajobrazowe, przyczynia się do zachowania oraz podwyższenia różnorodności
biologicznej, a także do ochrony dzikiej przyrody. Środowisko naturalne
dostarcza rolnictwu wszelkich niezbędnych zasobów do produkcji żywności wysokiej jakości. Działania rolnicze w gospodarstwie ekologicznym
podtrzymują i w miarę możliwości podwyższają przyrodnicze wartości
tych zasobów. Rolnictwo ekologiczne rozszerza swój zasięg bardzo szybko w ostatnich latach i jest postrzegane jako trwała alternatywa dla konwencjonalnego rolnictwa.

Zdrowotne następstwa
rolnictwa ekologicznego
Nadrzędnym celem rolnictwa ekologicznego, według Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego, jest produkcja żywności wysokiej jakości przy równoczesnym zachowaniu w jak największym stopniu równowagi biologicznej w środowisku przyrodniczym. Potwierdza to
również polskie prawodawstwo, zgodnie z którym produkcja prowadzona
metodami ekologicznymi jest sposobem uzyskania produktu, w którym
zastosowano w największym stopniu naturalne metody produkcji, niena13
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ruszające równowagi
przyrodniczej. Ekologiczna żywność w codziennej diecie stanowi ważny czynnik
warunkujący zdrowie
i samopoczucie człowieka. Ścisły związek
pomiędzy zdrowiem
a dietą i stylem życia,
jak również wpływem
właściwego odżywiania na zachowanie
zdrowia i zapobieganie chorobom cywilizacyjnym jest znany
już od dawna. Badania
Amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób
dowodzą, że to właśnie
żywność i żywienie są
Ja wybieram warzywa ekologiczne prosto od producenta najbardziej istotnymi
elementami oddziaływującymi na zdrowie człowieka. Obecnie konsument coraz częściej
stwierdza, że żywność powstała w warunkach zbliżonych do naturalnych
spełnia jego oczekiwania. Dlatego poszukuje on żywności ekologicznej,
prozdrowotnej, ze zmniejszoną ilością substancji utrwalających, szkodliwych i konserwujących. Badania naukowe wskazują, że żywność ekologiczna odznacza się korzystniejszymi właściwościami prozdrowotnymi,
wynikającymi zarówno z wyższej wartości odżywczej jak i niższego poziomu zanieczyszczeń, będących pozostałościami chemii rolnej, w porównaniu do żywności ogólnodostępnej na rynku, pochodzącej z gospodarstw
konwencjonalnych. Wartość odżywczą produktów ekologicznych podnosi
również to, że w przypadku żywności ekologicznej wykluczone jest zastosowanie organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz napromieniowania wyrobów promieniami jonizującymi. Ekologiczna żywność
stanowi tak istotny czynnik warunkujący zdrowie, że należy szczególnie
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podkreślać funkcje prozdrowotne tej żywności. Określenie „żywność ekologiczna” często bywa utożsamiane z wyrażeniem „zdrowa żywność”.
Pierwsze z pojęć określa żywność certyfikowaną, czyli taką, która pochodzi z gospodarstwa posiadającego dokument potwierdzający stosowanie
metod produkcji zgodnych z kryteriami rolnictwa ekologicznego. Certyfikat jest wydawany ekologicznemu producentowi rolnemu na określone
produkty i podlega corocznemu odnawianiu. „Zdrowa żywność” jest nazwą stworzoną wyłącznie dla celów marketingowych i sama w sobie jest
niespójna z literą prawa. Znakowanie żywności jest jedynym elementem
umożliwiającym konsumentom odróżnienie żywności ekologicznej od
innych produktów żywnościowych. Znakiem bezpośrednio potwierdzającym ekologiczność produktu, wspólnym dla wszystkich krajów UE, jest
tzw. „euroliść” na zielonym tle. Unijne logo produktów ekologicznych to
połączenie dwóch dobrze znanych symboli: ﬂagi europejskiej – oficjalnego emblematu Unii Europejskiej od 1986 roku i liścia, który symbolizuje
naturę i ideę zrównoważonego rozwoju.

Warto poznać wielorakie funkcje prozdrowotne produktów ekologicznych. Warzywa ekologiczne w porównaniu do konwencjonalnych zawierają niższe zawartości związków azotowych i jednocześnie wyższe zawartości witaminy C, co ma istotne znaczenie w profilaktyce antynowotworowej
u osób je konsumujących. Produkty te ważne są również ze względu na swą
aktywność antyoksydacyjną. Mięso ekologiczne ma wyższą jakość i lepsze
właściwości odżywcze niż mięso pochodzące z gospodarstw konwencjonalnych. Zarówno cielęcina, jak i wołowina ekologiczna odznacza się znacznie
wyższym poziomem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA).
Mięso kurcząt z chowu ekologicznego zawiera więcej nienasyconych kwasów tłuszczowych z szeregu n-3. Mleko pozyskane od krów w systemie ekologicznym w porównaniu z mlekiem od krów z chowu konwencjonalnego
ma wyższą wartość odżywczą: zawiera więcej suchej masy, tłuszczu, wapnia
i witaminy C. Zawiera także z reguły więcej α-tokoferolu i ß-karotenu, przy
równocześnie korzystniejszym profilu kwasów tłuszczowych oraz wyższym
15
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poziomie CLA (sprzężonego kwasu linolenowego), który ma właściwości
przeciwnowotworowe, przeciwmiażdżycowe oraz zdolność modulowania
systemu odpornościowego. Osoby odżywiające się w sposób racjonalny
i spożywające żywność produkowaną w sposób ekologiczny są bardziej
odporne na przemęczenie, a ich układ nerwowy jest mniej obciążony. Z przeprowadzonych badań w Polsce przez pracowników SGGW pod kierownictwem prof. Ewy Rembiałkowskiej wynika jednoznacznie, że surowce
z upraw ekologicznych pod wieloma względami przewyższają surowce pochodzące z upraw konwencjonalnych. Surowce ekologiczne w porównaniu
z konwencjonalnymi zawierają zdecydowanie mniej składników niepożądanych dla zdrowia, w tym pozostałości antybiotyków, pestycydów i azotanów
oraz azotynów, a jednocześnie zdecydowanie więcej zawierają suchej masy
oraz składników korzystnych dla zdrowia, w tym witaminy C, związków
fenolowych, nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz składników mineralnych. Ziemiopłody z upraw konwencjonalnych mają wyraźnie wyższą
zawartość azotanów i azotynów w porównaniu z wyprodukowanymi ekologicznie. Azotany łatwo przekształcają się w azotyny, które mogą powodować
niebezpieczną chorobę zwaną methemoglobinemią u noworodków, małych
dzieci i ludzi starszych. Ponadto azotyny mogą reagować z aminami tworząc
nitrozoaminy, substancje rakotwórcze i mutagenne, powodujące nowotwory przewodu pokarmowego i białaczki. Proces ten jest niebezpieczny nie
tylko dla małych dzieci, ale także dla osób dorosłych bez względu na wiek.
Przyjmując zawartość azotanów w płodach konwencjonalnych jako 100%,
średnio 48% tej zawartości stwierdza się w surowcach ekologicznych. Daje
to podstawę do stwierdzenia, że metody ekologiczne pozwalają zmniejszyć
pobranie azotanów i azotynów przez ludzki organizm o około 50%. Bardzo
ważne dla zdrowia ludzi są pozostałości pestycydów w produktach żywnościowych. W uprawach ekologicznych jest całkowity zakaz stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Zgodnie z wynikami badań naukowych
nawet małe ilości pestycydów w spożywanej żywności mogą spowodować
poważne negatywne zmiany w organizmie człowieka, szczególnie dotyczy
to dzieci do lat 15, dzieci rozwijających się w łonie matki, oraz kobiet karmiących. Główny problem polega na tym, że najwyższa dopuszczalna pozostałość pestycydów jest zwykle ustalana poprzez testowanie poszczególnych
środków (każdego z osobna) na szczurach przez stosunkowo krótki okres.
Natomiast prawie nic nie wiadomo na temat skutków spożywania łącznie
setek różnych pestycydów w ciągu trwania całego życia. Poziomy pozosta16
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łości pestycydów znajdowane w ekologicznych surowcach roślinnych są
zdecydowanie niższe niż w roślinach konwencjonalnych, co stwarza bezpieczniejsze warunki zdrowotne dla konsumentów żywności ekologicznej.
Należy podkreślić, że w polskich produktach ekologicznych nie stwierdza
się żadnych pozostałości pestycydów (prof. Ewa Rembiałkowska, SGGW).
Kolejna istotna różnica to dodatki do żywności, których w produkcji konwencjonalnej stosuje się kilkaset, zaś w produkcji ekologicznej zaledwie
około 50, przy czym wszystkie są naturalne w odróżnieniu od syntetycznych stosowanych w masowej produkcji żywności. Niewątpliwie żywność
ekologiczna jest obecnie podstawowym sposobem na to, aby dostarczać
organizmowi produktów pozbawionych sztucznych dodatków. Przetworzona
żywność ekologiczna ma podobne cechy jak wyżej opisane surowce ekologiczne, z których jest produkowana. Zarówno ekologiczne surowce, jak
i produkty przetworzone są w badaniach konsumenckich wyżej oceniane pod
względem smaku i zapachu niż produkty konwencjonalne. Z uwagi na to, że
uprawa ekologiczna jest bardziej pracochłonna i czasochłonna, wymaga od
rolnika dużego poświęcenia oraz ogromnej wiedzy i umiejętności, produkty
te są droższe niż te pochodzące z produkcji konwencjonalnej. W Polsce popyt
na żywność ekologiczną jest skutecznie hamowany przez jej ceny. W chwili
obecnej produkty ekologiczne są wciąż towarem luksusowym, dostępnym
jedynie dla wybranych grup społecznych. Innym powodem ograniczającym
rozwój rolnictwa ekologicznego jest dostępność jego produktów. Liczba
miejsc, gdzie taką żywność można nabyć, jest wciąż niewielka. Przekonanie
o tym, że żywność ekologiczna jest zdrowsza od tej produkowanej konwencjonalnie, zrodziło się na podstawie ogólnej świadomości społecznej.
Wiedza ta bazuje przede wszystkim na pojmowaniu ekologicznej żywności
jako tej o wyższych wartościach odżywczych, zawierającej więcej witamin,
o lepszych walorach smakowych oraz pozbawionej pestycydów i substancji chemicznych pochodzących z nawozów chemicznych. Wzrost znaczenia rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej w ramach realizowanej
przez nią wspólnej polityki rozwoju obszarów wiejskich powoduje wzrost
zainteresowania producentów rolnych tą dziedziną rolnictwa. Sprzyja temu
również rosnące zapotrzebowanie konsumentów na żywność ekologiczną,
a także dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego i poprawy
poziomu jej jakości.
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Podsumowanie
Rolnictwo ekologiczne jest systemem produkcji rolnej najbardziej
zrównoważonym pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Pozwala na pełną realizację idei zrównoważonego rozwoju
zawartej w unijnej strategii Europa 2020. Nie ulega wątpliwości, że gospodarowanie rolnicze w systemie ekologicznym pozytywnie wpływa
na środowisko oraz przyczynia się do polepszenia jakości gleby, wody
i krajobrazu. System ten sprzyja także bioróżnorodności i nie przyczynia
się do emisji gazów cieplarnianych oraz związków chemicznych zanieczyszczających powietrze. Produktywność w ekologicznym rolnictwie
jest niższa w porównaniu do produkcji konwencjonalnej, natomiast produkty ekologiczne charakteryzują się wyższą jakością, zarówno w kontekście wartości odżywczych, walorów smakowych, jak i bezpieczeństwa.
Ekologiczna żywność stanowi istotny czynnik warunkujący zdrowie, jak
i jakość życia człowieka. Najogólniej rzecz biorąc, rolnictwo ekologiczne stanowi alternatywny względem rolnictwa konwencjonalnego system
gospodarowania, który łączy najkorzystniejsze dla środowiska praktyki
rolnicze, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów
naturalnych, dobrostanu zwierząt, a także wykorzystuje metody produkcji
oparte na naturalnych procesach (Preambuła do Rozporządzenia Rady UE
nr 834/2007) oraz daje konsumentom żywność najwyższej jakości.
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