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Wstęp 

W ostatnich latach w Polsce i na świecie podejmuje się działania związane ze 
strategią zrównoważonego rozwoju rolnictwa, w tym także sadownictwa, której 
celem jest uzyskiwanie wysokiej jakości plonów, przy zachowaniu równowagi biolo
gicznej ekosystemów. Regulacje prawne dotyczące zasad produkcji ekologicznej na 
szczeblu UE zawarte były w Rozporządzeniu Rady Nr 2092/91. Rozporządzenie to 
wprowadziło jednolity europejski system kontroli, zasady oraz produkty dozwolone 
w produkcji ekologicznej, które wcześniej oparte były na dobrowolnych standardach 
IFOAM (International Fédération of Organie Agriculture Movements). Przepisy te 
zostały ostatnio zastąpione Rozporządzeniem Rady Nr 847/2007 oraz Rozporządze
niem Rady Nr 889/2008, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. 

Badania nad rozwojem technik ekologicznej uprawy roślin sadowniczych prowa
dzone są pod kątem agrotechnicznych aspektów produkcji ekologicznej [50], hodowli 
nowych odmian, lepiej dostosowanych do warunków środowiska i o podwyższonej 
odporności na niekorzystne czynniki środowiska [19], wykorzystania płodozmianu 
w celu ograniczenia występowania organizmów patogenicznych w glebie, ściółko
wania gleby [20], zwiększenia aktywności procesów zachodzących w rizosferze, 
włączając korzystne oddziaływanie symbiotycznych grzybów mikoryzowych i bak-
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terii rizosferowych [56, 65,66] oraz stosowania środków ochrony roślin pochodzenia 
naturalnego w celu ochrony roślin przed patogenami [2,23] i szkodnikami [22,34]. 

Bardzo ważnym aspektem w rolnictwie ekologicznym jest utrzymanie gleby 
w kulturze oraz sposób nawożenia roślin. W konwencjonalnej produkcji owoców 
powszechnie stosuje się nawozy mineralne. W sadach ekologicznych dopuszczalne 
jest stosowanie naturalnych nawozów oraz środków poprawiających właściwości 
gleby. Są to preparaty pochodzenia nieorganicznego lub organicznego przyjazne dla 
ludzi i środowiska. Na rynku europejskim występują nawozy organiczne i środki 
poprawiające właściwości gleby produkowane na bazie naturalnych ekstraktów 
z roślin lądowych i wodnych oraz kompostów. Biopreparaty obejmujące ekstrakty 
z roślin zawierające pożyteczne mikroorganizmy glebowe są także stosowane do 
zwalczania chorób i szkodników. 

Jednakże w Polsce niewiele jest nawozów pochodzenia naturalnego i substancji 
ochronnych wzbogaconych mikrobiologicznie, odpowiednich dla ekologicznej upra
wy i nawożenia roślin sadowniczych. Przegląd tego typu produktów, ich wpływ na 
wzrost roślin i jakość owoców są przedmiotem niniejszego artykułu. 

Charakterystyka biopreparatów 

Biopreparaty zawierają jeden lub kilka biologicznie aktywnych związków orga
nicznych (aminokwasy, witaminy, enzymy, hormony roślinne), jak również makro-
iŹnikroelementy [72]. Dotychczasowe badania nad wpływem biopreparatów na 
wzrost i plonowanie roślin sadowniczych prowadzono głównie na drzewach owoco
wych [7] i w mniejszym stopniu, na roślinach jagodowych [45, 52]. Pomimo że 
badania nad stosowaniem substancji wzrostowych i innych regulatorów wzrostu 
prowadzone są na świecie i w Polsce od kilkudziesięciu lat, nieznany jest w pełni 
wpływ biopreparatów na przebieg procesów fizjologicznych. 

Odrębną grupę środków stanowią biopreparaty wyprodukowane z wykorzys
taniem żywych mikroorganizmów [31, 34, 75]. Są to produkty zawierające różne 
rodzaje bakterii i grzybów, a w szczególności grzybów mikoryzowych, które sty
mulują wzrost i plonowanie roślin. W tej grupie produktów znajdują się także 
nieliczne preparaty mikrobiologiczne będące szczepionkami zawierającymi żywe 
mikroorganizmy pasożytnicze, drapieżne lub antagonistyczne w stosunku do pato
genów roślinnych [46, 78]. Jednakże dotychczas stosowane w rolnictwie ekolo
gicznym w Polsce środki ochrony oparte są głównie na bazie olejów parafinowych 
oraz na wyciągach roślinnych. Istnieje więc potrzeba opracowania skutecznych 
środków ochrony roślin pochodzenia naturalnego do ochrony roślin sadowniczych 
w uprawach ekologicznych. 
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Badania rizosfery roślin sadowniczych 

Dla prawidłowego rozwoju roślin we wszystkich zbiorowiskach naturalnych, jak 
również w sadach i uprawach roślin jagodowych, ważny jest prawidłowy rozwój 
systemu korzeniowego oraz aktywność procesów zachodzących w rizosferze, włącz
nie z korzystnym działaniem symbiotycznych grzybów mikoryzowych i bakterii 
rizosferowych [55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66]. Arbuskularne grzyby 
mikoryzowe są ważnym komponentem rizosfery roślin sadowniczych. Grzybnia 
mikoryzowa zwiększa powierzchnię chłonną korzeni i dostępność fosforu dla roślin 
[11, 31]. Bakterie rizosferowe (PGPR) i symbiotyczne grzyby mikoryzowe wspo
magają wzrost i rozwój roślin [75]. Bakterie rizosferowe często działają synergis-
tycznie z grzybami mikoryzowymi jako bioprotektanty przeciwko patogenom roślin
nym [74] lub produkują związki stymulujące wzrost roślin (witaminy, hormony 
roślinne) [6, 30]. 

Populacja symbiotycznych mikroorganizmów glebowych, w tym grzybów miko
ryzowych, zmniejsza się na skutek stosowania zabiegów agrotechnicznych tj. inten
sywne nawożenie mineralne NPK, które ogranicza korzystne działanie pożytecznej 
mikroflory gleby [31, 67]. Aktywność symbiotycznych mikroorganizmów w rizo
sferze jest czynnikiem warunkującym wzrost roślin oraz ich odporność na patogeny 
[4, 67]. Z tego powodu inokulacja roślin symbiotycznymi mikroorganizmami glebo
wymi jest coraz powszechniej stosowana w rolnictwie ekologicznym, a także w inte
growanej i konwencjonalnej uprawie roślin. 

Badania procesów zachodzących w rizosferze roślin sadowniczych mają istotne 
znaczenie i obejmują doświadczenia nad określeniem roli naturalnych komponentów 
biosfery gleby (bakterii i grzybów mikoryzowych) w odżywianiu roślin, ich wzroście 
i plonowaniu. W tym celu izolowane, identyfikowane i aplikowane są szczepy 
grzybów mikoryzowych i bakterii o najlepszych właściwościach uprawowych m.in.: 
• stymulujących wzrost i plonowanie roślin, 
• wspomagających pobieranie związków mineralnych i wody przez rośliny, 
• zwiększających odporność roślin na stresy środowiskowe m.in. o działaniu anta-

gonistycznym w stosunku do patogenów glebowych (tzw. biopestycydy). 
Z powodu korzystnych oddziaływań pożytecznych mikroorganizmów na wzrost 

i plonowanie roślin mikoryzacja jest w coraz większym stopniu praktycznie stosowana 
w nowoczesnej uprawie roślin [42]. Zwiększenie efektywności pobierania i przyswa
jania składników odżywczych z biostymulatorów wzbogaconych mikrobiologicznie 
przyczyni się do ograniczenia stosowania nawozów mineralnych i innych środków 
produkcji roślin. Ponadto, zanieczyszczenia gleby wiązane są w strefie rizosfery i w tej 
części ulegają rizodegradacji przy udziale mikroorganizmów glebowych. 

Poznanie bio-fizyko-chemicznych procesów zachodzących w rizosferze oraz roli 
symbiotycznych mikroorganizmów, mających największy wpływ na dostępność 
i pobieranie składników odżywczych przyczyni się do rozwoju ekologicznych metod 
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uprawy roślin sadowniczych. W celu lepszego zrozumienia mechanizmu działania 
mikroorganizmów rizosferowych niezbędna jest ich identyfikacja oraz ocena efek
tywności ich działania. Identyfikację mikroorganizmów oraz ocenę aktywności mi
krobiologicznej gleby prowadzi się w celu określenia bioróżnorodności mikro
organizmów glebowych oraz wpływu warunków środowiska i działalności człowieka 
na wielkość ich populacji w glebie. Do identyfikacji bakterii i grzybów miko-
ryzowych wykorzystywane są konwencjonalne techniki mikroskopowe oraz techniki 
biologii molekularnej oparte na analizie DNA, który stanowi stabilny składnik 
genomu każdego organizmu i jest niezależny od warunków środowiska [35, 38]. 
Analiza RNA pozwala ocenić aktywność mikrobiologiczną gleby [16]. Techniki 
stosowane do identyfikacji szczepów bakterii i grzybów mikoryzowych wykorzys
tują zróżnicowanie mikroorganizmów w obrębie rybosomalnego DNA (rDNA), 
składającego się z konserwatywnych domen przedzielonych zmiennymi regionami 
[3, 35, 38, 39]. W ostatnich latach stosuje się technikę PCR w czasie rzeczywistym, 
która pozwala zidentyfikować mikroorganizmy oraz określić ilościowo matrycę 
DNA testowanego genotypu [18]. 

Stosowanie biopreparatów w uprawach polowych 

Właściwe stosowanie środków ochrony roślin i nawozów w ekologicznej produkcji 
roślin jest jednym z kluczowych elementów skuteczności ich działania [27, 29]. 
Wymogi ochrony środowiska naturalnego i zdrowia człowieka ukierunkowują pro
dukcję rolniczą na produkcję metodami ekologicznymi. Prowadzi to do coraz szerszego 
stosowania omawianych w tej pracy bionawozów, środków ochrony roślin i ulepszaczy 
glebowych. Nowe rodzaje preparatów wymagają jednak opracowania nowych środków 
technicznych i zasad ich stosowania, pozwalających na skuteczną ich aplikację w wa
runkach produkcji towarowej [25]. Bardzo ważnym aspektem jest rozwój nowych 
metod aplikacji biopreparatów m.in. zapewnienie odpowiednich parametrów ich stoso
wania, tak by nie zmniejszyć populacji/efektywności działania żywych mikroorga
nizmów obecnych w biopreparatach (bakterie, grzyby mikoryzowe). 

Nowe preparaty pochodzenia organicznego stosowane w rolnictwie ekologicz
nym w znacznym stopniu różnią się właściwościami fizycznymi od syntetycznych 
środków chemicznych, używanych w rolnictwie konwencjonalnym. Poważny prob
lem techniczny stanowi precyzyjne rozkładanie preparatów z grupy substratów 
organicznych [37, 44]. Nowoczesne opryskiwacze i rozsiewacze nawozów z auto
matyką regulacji parametrów roboczych (komputery pokładowe) umożliwiają odpo
wiednią aplikację preparatów do produkcji ekologicznej [26, 28]. W celu ulepszenia 
rozwiązań technicznych adaptowane są parametry pracy rozrzutników obornika 
i aplikatorów preparatów doglebowych [15]. 
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Ekologiczne metody nawożenia w szkółkach i sadach 

Młode rośliny w szkółce ekologicznej będące na etapie podkładek przeznaczo
nych do okulizacji, czy okulantów wybranych odmian roślin sadowniczych często 
cierpią na niedostatek składników mineralnych, niezbędnych do ich normalnego 
wzrostu i rozwoju. Objawia się to przeważnie zielonożółtym kolorem liści lub słabym 
przyrostem pędów. Niedożywione podkładki słabo zrastają się z założonymi na nie 
oczkami szlachetnych odmian drzew owocowych, a wyrastające z nich okulanty 
przeważnie nie osiągają wymaganych dla nich rozmiarów. Nieprawidłowo odży
wione rośliny w szkółce ekologicznej są znacznie mniejsze od tych, jakie uzyskuje się 
w szkółkach konwencjonalnych, gdzie jest dozwolone stosowanie nawozów mineral
nych. W tym przypadku możliwe jest tylko nawożenie roślin preparatami organicz
nymi, których skład i sposób aplikacji w szkółce nie jest jeszcze dostatecznie opra
cowany, uwzględniając wymagania pokarmowe roślin. 

Inokulacja korzeni roślin uprawnych symbiotycznymi mikroorganizmami sprzyja 
lepszemu rozwojowi roślin, szczególnie we wczesnych stadiach ich rozwoju [21, 41] 
i jest skuteczna przy niskim poziomie nawożenia fosforem [74, 75, 78]. W przypadku 
roślin rozmnażanych in vitro technika ta poprawia aklimatyzację roślin w szklarni oraz 
stymuluje rozwój i produktywność roślin po ich wysadzeniu w polu [40]. 

Młode drzewka w dwóch pierwszych latach wzrostu w sadzie ekologicznym 
mogą rosnąć i rozwijać się prawidłowo. Problem z odżywianiem tych drzewek za
czyna się z chwilą ich wejścia w okres owocowania. Z przeprowadzonych obserwacji 
wynika, że u drzew owocujących rosnących w takim obiekcie z roku na rok w coraz 
większym stopniu może występować deficyt składników mineralnych. Odbija się to 
niekorzystnie na jakości plonów i szybkim procesie starzenia się drzew. Stosowanie 
omawianych w niniejszej pracy bioproduktów może temu zapobiec. Na przykład 
dolistna aplikacja wyciągów z różnych roślin czy doglebowe stosowanie związków 
próchniczych są zabiegami poprawiającymi stan odżywienia roślin [43, 57]. 

Wpływ ekologicznych metod uprawy na prozdrowotne 
właściwości owoców i zdrowie człowieka 

Poza istotnym wpływem biopreparatów na wzrost i zdrowotność roślin, bardzo 
ważnym aspektem badań jest ocena wpływu biopreparatów na jakość i trwałość 
przechowalniczą owoców. Pamiętać przy tym należy, że jakość owoców zależy 
w dużym stopniu od cech gatunkowych i odmianowych. Nie mniej jednak duży 
wpływ na kształtowanie tych cech wywiera zarówno przebieg warunków pogodo
wych podczas sezonu wegetacyjnego jak i prowadzone w sadzie zabiegi agrotech
niczne [36, 53, 54]. W badaniach stwierdzono również wpływ stosowanych fungi
cydów (przeciwko chorobom przechowalniczym) na jakość jabłek [10]. Ponadto 
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technologia uprawy roślin (ekologiczna czy konwencjonalna) może wpływać na 
kształtowanie jakości owoców, m.in. na różnice w składzie i ilości cukrów lub 
kwasów organicznych [8,44, 72]. Jednakże jabłka pochodzące z różnych technologii 
uprawy mogą nie wykazywać różnic w jakości sensorycznej [51 ]. Biorąc pod uwagę 
bezpieczeństwo spożycia owoców należy stwierdzić, że w zależności od rodzaju 
fungicydu i terminu jego stosowania pozostałości substancji czynnej w owocach 
podczas przechowywania mogą się zmniejszać lub pozostawać na niezmienionym 
poziomie [48]. Preparaty te mogą również wpływać na termin dojrzewania jabłek oraz 
ich podatność na występowanie chorób fizjologicznych podczas ich przechowywania 
[33]. Technologia uprawy roślin sadowniczych może mieć także wpływ na termin 
dojrzewania owoców. Soria i in. wykazali, że owoce z uprawy ekologicznej dojrze
wały później, niż te z uprawy konwencjonalnej [69]. 

Istotnym elementem wysokiej jakości owoców w produkcji ekologicznej jest 
hodowla odmian, charakteryzujących się mniejszą podatnością lub wręcz odpornoś
cią na choroby grzybowe. W przypadku jabłek na rynku dostępne są często odmiany 
parchoodporne charakteryzujące siędobrym smakiem i dużą przydatnością do długo
trwałego przechowywania [19, 36]. 

Obecnie wzrasta zainteresowanie konsumentów właściwościami prozdrowot
nymi owoców, w tym zawartością związków polifenolowych i witaminy C. Badania 
jakości owoców wyprodukowanych metodami ekologicznymi nie dały jednoznacz
nych wyników. Coraz częściej wskazuje się na wyższy poziom zawartości polifenoli 
i witaminy C w owocach pochodzących z upraw ekologicznych [8, 24]. Tarozzi i in. 
[72] wskazują na wyższą zawartość witaminy C i kwasu chlorogenowego w truskaw
kach z uprawy ekologicznej niż z uprawy konwencjonalnej, a z drugiej strony na 
wyższą zawartość flawonoidów w owocach z uprawy konwencjonalnej. Autorzy ci 
i inni [5] wskazują na brak różnic pomiędzy aktywnością antyoksydacyjną owoców 
z obu ocenianych technologii uprawy. Konieczne jest dokładniejsze poznanie mecha
nizmów wpływających na akumulację prozdrowotnych składników w owocach i ich 
trwałość podczas przechowywania. Niezbędnym jest także poszerzenie możliwości 
badawczych i wiedzy na temat wpływu technologii uprawy na charakterystykę 
związków prozdrowotnych w owocach. 

Ważne miejsce w kontekście walorów prozdrowotnych owoców zajmuje ocena 
wpływu diety bogatej w owoce na zdrowie konsumentów. Dieta bogata w świeże 
warzywa i owoce wykazuje korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Może ona 
działać przeciwmiażdżycowo, hamować nadmierną produkcję aktywnych form tlenu 
w organizmie (może spowalniać kancerogenezę) i opóźniać procesy starzenia się 
komórek [79]. 

Jedną z grup związków biologicznie czynnych (obok witamin) odpowiedzialnych 
za te procesy są polifenole roślinne i ich metabolity. W badaniach na zwierzętach 
wykazują one działanie antyoksydacyjne i przeciwnowotworowe. W ostatnio prze
prowadzonych badaniach klinicznych wykazano, że po zjedzeniu jagód zaobser-
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wowano zmiany stężenia cholesterolu frakcji LDL i HDL oraz funkcji płytek krwi, 
korzystne z punktu widzenia zapobiegania rozwojowi miażdżycy i chorób układu 
krążenia [17]. Podobne zależności uzyskano po spożyciu świeżych pomidorów lub 
soku pomidorowego, co zwiększało całkowitą zdolność antyoksydacyjną polifenoli 
w osoczu krwi [67]. U osób spożywających owoce i warzywa wyprodukowane 
metodami ekologicznymi zaobserwowano znaczący wzrost ogólnej zdolności prze-
ciwutleniającej osocza krwi, w porównaniu z osoczem osób stosujących dietę kon
wencjonalną [14]. 

Z drugiej strony, w szeregu kontrolowanych badaniach klinicznych (czy to 
z powodu zbyt malej dawki owoców, zbyt krótkiego czasu podawania lub błędów 
metodycznych, tj. mała grupa badanych osób, mała czułość stosowanych metod 
pomiarowych) nie zaobserwowano wyraźnego działania an ty oksydacyjnego wyraża
jącego się wzrostem aktywności anty oksydacyjnej osocza po spożyciu rożnych 
owoców bogatych w polifenole [13]. 

Polska jest wiodącym producentem jabłek, truskawek i wiśni. Owoce te charak
teryzują się wysoką zawartością polifenoli [51, 77], znacznie wyższą niż owoce kiwi, 
arbuza, melona i cytrusów, których spożywanie wykazywało działanie przeciw-
miażdżycowe i an ty oksydacyjne [1,9, 49]. Wśród konsumentów w Polsce istnieje 
przekonanie, że owoce produkowane konwencjonalnie są zanieczyszczone rożnymi 
środkami chemicznymi. Dlatego też przed spożyciem obierają owoce ze skórki, 
sparzają je lub nadmiernie płuczą, co powoduje utratę lub modyfikację polifenoli. 
Owoce z produkcji ekologicznej mogłyby więc dostarczyć większe ilości związków 
prozdrowotnych. 

Ekonomiczne aspekty ekologicznej produkcji owoców 

Poza korzystnym wpływem ekologicznej produkcji na środowisko, jakość i war
tości prozdrowotne owoców nie mniej istotnym elementem jest opłacalność ekono
miczna tego typu produkcji. 

Wśród konsumentów wzrasta popyt na owoce pochodzące z produkcji ekolo
gicznej. Z tych powodów w ostatnich latach w Europie dynamicznie zwiększa się 
powierzchnia upraw ekologicznych [12]. Wprowadzenie w Polsce pomocy finan
sowej w 1999 r. i uregulowań prawnych w 2001 roku, stworzyło warunki do 
szybkiego wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych. Średnia wielkość gospodar
stwa ekologicznego wynosi obecnie ponad 20 ha. W 2004 r. liczba producentów 
rolnych w Polsce prowadzących produkcję metodami ekologicznymi wynosiła 3760, 
a w latach 2004-2008 odnotowano blisko czterokrotny ich wzrost. W roku 2008 
liczba gospodarstw ekologicznych stanowiła 15206, o ogólnej powierzchni około 
170 tys. ha. W uprawach ekologicznych Polska zajmuje 25 miejsce na świecie, 12 
w Europie i 11 w Unii Europejskiej. W najbliższych latach przewidywany jest dalszy 



116 L. Sas Paszt i in. 

rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce do 20000 gospodarstw w roku 2013, 
o łącznej powierzchni 600 tys. ha. 

W porównaniu z krajami „starej UE" w Polsce mały jest udział gospodarstw 
ekologicznych, specjalizujących się w produkcji owoców i warzyw. Obecnie naj
większy odsetek sadów prowadzonych metodami ekologicznymi występuje w Litwie 
13,3%, w Austrii 12,6%, we Włoszech 8,3% i w Niemczech 7,6% (ogółem 27 tys. ha). 
W Polsce procent ten stanowi około 2,1% i obejmuje powierzchnię około 6500 ha 
sadów i plantacji roślin jagodowych. 

Pomimo wzrostu znaczenia produkcji ekologicznej owoców, w literaturze nauko
wej nie ma zbyt wielu publikacji na temat kosztów i opłacalności produkcji metodami 
ekologicznymi. Na podstawie dotychczasowych doniesień można wnioskować, że 
koszty te są bardzo zróżnicowane, przede wszystkim w zależności od rodzaju 
stosowanej technologii, warunków glebowych, a także pogodowych lub klimatycz
nych. Koszty upraw ekologicznych są trudniejsze do oszacowania, niż koszty upraw 
standardowych. Różnice w kosztach zwalczania chwastów mogą być kilkukrotne, 
w zależności od tego czy stosowano zwalczanie mechaniczne, wypalanie, czy też 
ściółki syntetyczne [71]. Według niektórych autorów, koszty produkcji metodami 
ekologicznymi nie są niższe, niż produkcji konwencjonalnej, zarówno w odniesieniu 
do jednostki powierzchni jak i kosztów jednostkowych wyprodukowanych owoców 
[76]. Produkcja ekologiczna jest bardzo pracochłonna, wymaga znacznych nakładów 
pracy ludzkiej [70]. Dlatego w przypadku owoców pestkowych koszty te mogą być 
nawet o 25% wyższe. W tym aspekcie Polska ma przewagę w postaci niższych 
kosztów pracy, co może być naszą szansą w produkcji i eksporcie owoców ekologicz
nych do pozostałych krajów UE. Z drugiej strony, należy wziąć pod uwagę, że w ciągu 
ostatnich lat koszty środków do produkcji konwencjonalnej wzrosły średnio o około 
25%. Przyczyną wzrostu cen tych nakładów technicznych są z kolei rosnące ceny 
surowców do ich produkcji oraz rosnące koszty transportu. Koszty nakładów dopusz
czalnych w rolnictwie ekologicznym są czasami niższe, co zwiększa zysk związany 
z tą metodą uprawy. 

Możliwości rozwoju sektora produkcji ekologicznej zależą od zapotrzebowania 
rynku na środki do produkcji ekologicznej. W Unii Europejskiej rolnictwo ekolo
giczne stanowi około 2% całkowitej wartości produkcji rolnej, a udział produktów 
ekologicznych na rynku europejskim stanowi około 15 miliardów Euro [47]. Instytut 
Badań i Rozwoju Zdrowych Stylów Życia oblicza wielkość rynku ekożywności 
w Polsce na 300-600 min zł. W 2004 r. przeciętny Polak wydał na żywność 
ekologiczną 4 eurocenty, a w 2006 r. 1,3 Euro. Prognozy przewidują, że w 2010 r. 
przecięty Polak kupi żywność ekologiczną za 2,5 Euro. 
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Wnioski 

W praktyce sadowniczej można zauważyć tendencję zwiększonego zaintereso
wania ekologicznymi metodami produkcji owoców. Istnieje ku temu wiele powodów, 
wśród których wymienić można: obawy konsumentów o pozostałości szkodliwych 
substancji w owocach, obecne trendy w ustawodawstwie i zmniejszanie liczby 
dopuszczonych do użytku pestycydów, pojawianie się nowych odpornych ras szkod
ników oraz niszczenie pożytecznej fauny, w tym owadów zapylających oraz wzrost 
świadomości o wpływie konsumpcji owoców na zdrowie. Pozostało jednak jeszcze 
kilka technicznych aspektów, które nadal wymagają zbadania, aby móc zoptyma
lizować naturalne metody produkcji owoców, a w szczególności: 
• opracowanie bioproduktów do odżywiania roślin i ich ochrony, z wykorzystaniem 

korzystnych interakcji pomiędzy roślinami a mikroorganizmami glebowymi za
wartymi w tych produktach; 

• optymalizacja zabiegów agrotechnicznych, które mogą zwiększyć produkcję i do
chód z produkcji szkółkarskiej; 

• opracowanie nowych maszyn, które mogłyby zwiększyć skuteczność środków 
technicznych stosowanych w rolnictwie ekologicznym; 

• powiązanie konsumpcji owoców wyprodukowanych metodami ekologicznymi 
z ich jakością oraz wartościami prozdrowotnymi. 
Ten kierunek badań został uwzględniony w projekcie „Innowacyjne produkty 

i metody dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych"( Akronim EkoTechProdukt), 
realizowanym przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach oraz 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, wraz z innymi jednostkami badawczymi w Polsce 
(www.insad.pl/EkoTechProdukt.html). (Źródłem finansowania Projektu EkoTechProdukt 
jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka, kontrakt nr UDA-POIG.01.03.01-10-109/08-00.) 
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