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ملخص تنفيذي:
تجــذب األغذيــة العضويــة بشــكل متزايــد اهتمــام المســتهلكين ،إذ إنهــا صديقــة أكثــر للبيئــة
وأكثــر فائــدة مــن الناحيــة الصحيــة لإلنســان مــن منتجــات األغذيــة التقليديــة .لذلــك ،فــإن الزراعــة
العضويــة أصبحــت ذات أولويــة عالميــة فــي الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة علــى حــد ســواء.
ويلخــص هــذا التقريــر المؤشــرات العلميــة لفوائــد منتجــات األغذيــة العضويــة لصحــة اإلنســان
مقارنــة بمنتجــات األغذيــة التقليديــة.

مقدمة:
ينمــو ســوق منتجــات األغذيــة العضويــة بشــكل ســريع علــى مســتوى العالــم .وتلــك األغذيــة تلبــي
معاييــر المنتجــات العضويــة المعتمــدة فيمــا يتعلــق بإنتاجهــا ،وتداولهــا ،وتصنيعهــا وتســويقها.
ـكل عــام ،فإنــه مــن المالحــظ أن المنتجــات الغذائيــة العضويــة ذات فائــدة أكبــر أو أكثــر فائــدة
بشـ ٍ
لصحــة اإلنســان مــن المنتجــات الغذائيــة التقليديــة ،مثلمــا أن فوائدهــا أكثــر اســتدامة بالنســبة
للبيئة (.)Canavari and Olsan 2007; Hughner et al., 2007; Stolz et al. 2011; Mie et al. 2016
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ومــن المالحــظ أن المنتجــات العضويــة ،التــي كانــت فــي الســابق غيــر متاحــة إال فــي عــدد محــدود
فقــط مــن المتاجــر المتخصصــة ،أصبحــت متوفــرة اآلن علــى نطــاق واســع فــي أغلــب محــات
الســوبر ماركــت ،فــي الوقــت الــذي أصبحــت فيــه نســبة كبيــرة مــن المســتهلكين علــى درايــة بهــا.
وطبقــً إلحصــاءات االتحــاد الدولــي لحركــة الزراعــة العضويــة  ،)2018( IFOAMفــإن عــدد الــدول التــي
قامــت بزراعــة محاصيــل عضويــة فــي عــام  2016بلغــت  178دولــة علــى مســتوى العالــم وذلــك علــى
مســاحة بلغــت حوالــي  57.8مليــون هكتــار ( %1.2مــن مســاحة األراضــي الزراعيــة) وبلغــت القيمــة
الســوقية للمنتجــات العضويــة  89.7مليــار دوالر أمريكــي شــكل بياني رقــم Weller and Lernout( 1
.)2018

القيمة السوقية للغداء العضوي (باليين الدوالر األمريكي)

التغير السنوي التصاعدي في سوق منتجات األغذية العضوية
الشكل ( )1القيمة السنوية للسوق العالمي لألغذية العضوية تصاعديا
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وفــي العقــد األخيــر ،تزايــد الطلــب باطــراد علــى األغذيــة العضويــة فــي العديــد مــن الــدول
المتقدمــة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وآســيا  /أوقيانوســيا .وقــد قــاد وعــي المســتهلكين إلــى
زيــادة الطلــب علــى المنتجــات العضويــة بصــورة رئيســية وتصوراتهــم بــأن الزراعــة العضويــة أكثــر
اســتدامة وتحافــظ علــى البيئــة ،وتنــوع حيــوي ورعايــة للحيــوان وجــودة وســامة للغــذاء و فوائــد
صحيــة أخــرى مقارنــة بالزراعــة التقليديــة المكثفــة (De Lorenzo et al. 2010; Torjusen et al.
.)2014; Baranski et al. 2017; Baudry et al. 2018
وإذا أخذنــا فــي االعتبــار أهميــة األغذيــة العضويــة والتوســع فــي ســوقها ،فســيكون لزامــً علينــا
جمــع البيانــات المعنيــة بآثــار اســتخدام األغذيــة العضويــة علــى صحــة اإلنســان.
وفــي هــذا التقريــر ،تــم توفيرأدلــة علميــة علــى النمــط االســتهالكي و الفوائــد الصحيــة الممكنــة
لــدى اســتهالك األغذيــة العضويــة.

مفهوم األغذية العضوية:
تعتبــر الطــرق المســتخدمة فــي الزراعــة العضويــة صديقــة للبيئــة وهــذا يرجــع بشــكل رئيســي إلــى
المبــادئ األساســية للتعــاون المتناغــم مــع الطبيعــة وعــدم اســتخدام الكيميائيــات الزراعيــة بتاتــا.
وتعطــي الزراعــة العضويــة اإلنتــاج األمثــل مــن خــال مهــارات اإلدارة الحديثــة للزراعــة ،مــع الحفــاظ
علــى القــدرة الوراثيــة للنباتــات والحيوانــات كــي تكــون صحيــة بــدون إضافــة مبيــدات اآلفــات
التخليقيــة والمضــادات الحيويــة وذلــك بهــدف خلــق نظــام متــوازن بيئيــا فــي الموقــع المحــدد
للمزرعــة.
وال تتبــع إدارة مزرعــة خاصــة بزراعــة المحاصيــل العضويــة نســقا واحــدا مــن القواعــد ،بــل تطبيقــا
مــن مهــارات فرديــة ذات مبــادئ عامــة .وقــد ظهــر جليــا مــن قبــل أن الزراعــة العضويــة تنطــوي
علــى فوائــد ومزايــا تفيــد فــي خصوبــة التربــة ( )Mader et al. 2002والتنــوع الحيــوي (Bengtsson
 ،)et al. 2005واالســتدامة ( )Niggli et al. 2007ورعايــة وصحــة الحيــوان (.)Lund and Algers 2003
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وبالنســبة لرؤيــة الســيدة /بالفــور ( )Balfour 1950التــي أسســت جمعيــة التربــة فــي  1946م والتــي صاغتهــا
فــي جملتهــا الشــهيرة« :تربــة صحيــة تعنــي نباتــات صحيــة وأنــاس أصحــاء» ،فالتــزال هــذه الرؤيــة تعتبــر لــب
وجوهــر الزراعــة العضويــة.

جودة الخواص الحسية لألغذية العضوية:
يعــرف المعجــم كلمــة «حســي» بأنهــا تتعلــق بالخــواص أو الخصائــص أو الصفــات الحســية العضويــة
لغــذاء خــاص أو مــادة كيميائيــة خاصــة .وتشــتمل جــودة الخــواص الحســية العضويــة علــى الخــواص الحســية
النموذجيــة لطعــام مــا :مذاقــه ،مظهــره ،لونــه ،نكهتــه ،رائحتــه ،حجمــه ،اســتواءه وبعــد ،فــإن الخــواص
الحســية العضويــة تشــمل أيضــا حاســة التــذوق باللســان وبــأي خاصيــة حســية أخــرى لهــا عالقــة بتنــاول
طعام/غــذاء مــا.
كمــا يشــمل مصطلــح الجــودة الحســية العضويــة ً
أيضــا علــى خصائــص التخزيــن («قابليــة التخزيــن») حيــث
يتــم تخزيــن العديــد مــن الفواكــه والخضــروات لفتــرات زمنيــة مختلفــة مــن أجــل توفيرهــا للبيــع بالتجزئــة
فــي «غيــر موســم نضجهــا».
ومــن الواضــح أن المنتجــات المخزنــة جيــدا مــن هــذا القبيــل ســتكون أكثــر جاذبيــة للمســتهلكين مــن توافــر
فاكهــة متعفنــة أو فاســدة أو عديمــة النكهــة بشــكل واضــح للعيــان .وال شــك أن ممارســات الزراعــة العضوية
يمكــن أن تؤثــر فــي قابليــة المنتــج للتخزيــن وبالتالــي تتغيــر الخــواص الحســية العضويــة للمنتــج عنــد منافــذ
ونقــاط البيــع واالســتهالك.
وقــد أفــادت العديــد مــن الدراســات أن المنتجــات العضويــة تحتفــظ بأفضــل خواصهــا عنــد الحفــظ والتخزيــن
بــل وتتمتــع بفتــرة صالحيــة أطــول مــن المنتجــات التقليديــة ،وهــذا بطبيعــة الحــال يؤثــر بشــكل إيجابــي علــى
مذاقها.
وفيمــا يبــدو فــإن قابليــة التخزيــن بصــورة أفضــل ترتبــط بالمســتوى المنخفــض مــن النتــرات الموجــودة عــادة
فــي المنتجــات العضويــة .وقــد ربطــت العديــد مــن الدراســات بيــن انخفــاض مســتويات النتــرات وبيــن المــذاق
األفضــل للمنتجــات العضويــة .لكــن ذلــك ال يخلــو مــن تحذيــر ،مفــاده أن انخفــاض النيتروجيــن عــادة مــا
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يعنــي انخفاضــً فــي المحصــول أيضــا .ويرعــى مركــز المنتجــات العضويــة بحثــا جــاري تنفيــذه حاليــا يهــدف
إلــى فهــم أفضــل لتأثيــر المعــدالت العاليــة للتســميد وزيــادة غــات المحاصيــل ،علــى جــودة خــواص نكهــة
الطعــام وقيمتــه الغذائيــة .وتشــير أدلــة إلــى أن زيــادة الغلــة فــي بعــض المحاصيــل يمكــن أن يضعــف مــن
تركيــز الفيتامينــات ومضــادات األكســدة فــي النباتــات ،وهــي تغييــرات مــن شــأنها خفــض جــودة القيمــة
الغذائيــة وتالشــي النكهــة .ولهــذا الســبب يبحــث صانعــو عصيــر العنــب عــن العنــب الــذي تعــرض إلــى
مســتوى معيــن مــن اإلجهــاد الالحيــوي خــال موســم النمــو .غيــر أن مــزارع العنــب التــي يتــم إدارتهــا لتحقيــق
أقصــى قــدر مــن إنتاجيــة العنــب للدونــم الواحــد ،تعنــي فــي النهايــة إنتــاج عصيــر عنــب أقــل فــي الجــودة
وللنكهــة علــى حــدٍ ســواء ( .)Theuer 2006ويمكــن اســتخالص العديــد مــن نتائــج أبحــاث منشــورة عــن

جــودة الخــواص الحســية العضويــة لألغذيــة العضويــة مقارنــة باألغذيــة التقليديــة علــى النحــو التالــي:
• معظــم الدراســات تشــير إلــى عــدم وجــود فــروق ثابتــة أو كبيــرة فــي المــذاق وفــي جــودة الخــواص
الحســية العضويــة.
• ومــن بيــن الدراســات التــي تفيــد بوجــود فروقــات ،تخلــص غالبيــة هــذه الدراســات إلــى أن منتجــات
األغذيــة العضويــة تتمتــع عــادة بالتفــوق واألفضليــة عنــد مقارنتهــا بمنتجــات األغذيــة التقليديــة أو
بالمنتجــات المزروعــة باســتخدام أنظمــة إنتــاج «متكاملــة».
• مــن النــادر جـدًا أن يكــون مــذاق الفواكــه والخضــراوات المزروعــة عضويــً رديئــا أو ضعيــف المســتوى
مقارنــة مــع الفواكــه والخضــراوات المزروعــة بالشــكل التقليــدي أو مــن خــال مــا يعــرف باألنظمــة
المتكاملــة.
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دراسات تشير إلى فوائد تناول األغذية العضوية
لصحة اإلنسان:
مــن الصعــب جــدًا إجــراء دراســات تتعلــق بالتأثيــر طويــل المــدى لمنتجــات األغذيــة العضويــة علــى
صحــة اإلنســان .وثمــة عوامــل عديــدة تعرقــل الوصــول إلــى نتائــج .ولعــل أكثــر هــذه العوامــل شــيوعا هــو
التوافــر الحيــوي وهــي نســبة مــا امتصــه الجســم البشــري فعليــا مــن مركــب مــا .وعــاوة علــى ذلــك ،تختلــف
طريقــة تفاعــل كل عضــو حــي بمفــرده عــن عضــو آخــر إزاء أي منتــج غذائــي يمتصــه الجســم ولذلــك مــن
المســتحيل التنبــؤ بــرد فعــل هــذا العضــو أو ذاك.
ومــن ثــم ،ال تتوافــر إال معلومــات قليلــة عــن معامــل االرتبــاط بين مــا يعــرف بحمية أو رجيــم األغذيــة العضوية
والوضــع الصحــي للمســتهلك .ورغــم ذلــك ،لــم تبــذل إال مجهــودات قليلة في هذا الســياق حتــى اآلن.
وأجــرى الباحثــون ( )Caris-Veyrat et al. 2004مقارنــة بحثيــة بيــن مســتويات البالزمــا للمكونــات الدقيقــة
المضــادة لألكســدة فــي االنســان عندمــا يســتهلك الطماطــم المزروعــة عضويــً وتقليديــً .وأظهــرت النتائــج
التــي أجريــت علــى عينــة مــن الطماطــم وهــي فــي حالتهــا المهروســة بــأن الطماطــم العضويــة تحتــوي
علــى نســبة أعلــى مــن فيتاميــن ســي ،والكاروتينــات ومكونــات البوليفينــول (باســتثناء حمــض الكلوروجينيــك)
مقارنــة بالطماطــم التقليديــة ،وأمــا النتائــج التــي أجريــت علــى عينــة مــن الطماطــم وهــي بحالتهــا كحبــة
متماســكة فأظهــرت عــدم وجــود اختــاف كبيــر بالنســبة لمكوناتها وخواصهــا مــن الليكوبيــن والنارينجينين.
كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق فــي محتــوى الكاروتينــات مــع اختــاف طريقــة زراعــة كل منهمــا،
بينمــا ظــل تركيــز فيتاميــن ســي ،ومكونــات البوليفينــول أعلــى فــي الطماطــم العضويــة مقارنــة بالطماطــم
التقليديــة.
وفيمــا يتعلــق بتحليــل التمثيــل الغذائــي للنوعيــن مــن الطماطــم العضويــة والتقليديــة فــي حالتيهمــا
المهروســة فلــم تظهــر فروقــات كبيــرة تذكــر (بعــد  3أســابيع مــن اســتهالك  96جرامــا يوميــا مــن الطماطم
الســائلة) حيــث تبيــن أن النوعيــن مــن الطماطــم العضويــة والتقليديــة لهمــا القــدرة علــى التأثيــر فــي
مســتويات البالزمــا لنوعيــن رئيســيين مــن مضــادات األكســدة و فيتاميــن ســي ،والليكوبيــن.
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كمــا قــام الباحثــون ( )Fuchs et al. 2005بتحليــل الحالــة البدنيــة والعقليــة لمجموعتيــن مــن النســاء.
كل مجموعــة تجــري حميــة غذائيــة علــى منتجــات غذائيــة تقليديــة وأخــرى بيوديناميك/حيوية-حركيــة
(مشــابهة لألغذيــة للعضويــة) وذلــك لمــدة شــهر واحــد .وأظهــرت نتائــج التحليــل انخفــاض ضغــط دم نســاء
المجموعــة الثانيــة مــع أداء أفضــل لهــن فــي مــا يتعلــق بمناعتهــن مقارنــة بالمجموعــة األولــى للنســاء الالتــي
كــن يقمــن بحميــة غذائيــة تعتمــد علــى منتجــات غذائيــة تقليديــة .وأكثــر مــن ذلــك ،أظهــرت النتائــج ارتفــاع
معنويــات نســاء المجموعــة الثانيــة بشــكل عــام وكذلــك لياقتهــن البدنيــة ونشــاطهن العقلــي بشــكل
أفضــل خــال التجربــة.
وأظهــرت نتائــج التجربــة أن معانــاة النســاء الالتــي كــن يتناولــن منتجــات األغذيــة العضويــة مــن الصــداع
انخفضــت بدرجــة ملحوظــة مقارنــة بحالتهــن قبــل التجربــة ،وقــد أظهــرن قــدرة متزايــدة علــى التكيــف مــع
التوتر/اإلجهــاد .غيــر أن النســاء جميعهــن كــن مــدركات بنوعيــة األطعمــة التــي يأكلنهــا ،لــذا لــم تكــن النتائــج
جازمــة بســبب التأثيــر «الوهمــي» المحتمــل.
وأجــرى الباحثــون ( )Strake et al. 2009دراســة تفصيليــة علــى  36متطوعــا اســتهلكوا كميــات مــن الجــزر
المقشــر المنتــج عضويــً أو تقليديــً وذلــك بمعــدل ( 200جــرام يوميــا لمــدة أســبوعين) لتقييــم الوفــرة الحيويــة
للكاروتينــات.
إلــى جانــب إجــراء فحوصــات لحالة مضــادات األكســدة ( FRAP, TEAC and ORACوأختبار  LDLوشــرائط
الحمــض النــووي  )DNAوفحوصــات علــى خــواص جهــاز المناعــة (علــى ســبيل المثــال ،النســب والنشــاط
التحليلــي لخاليــا  )NKبالتركيــز علــى اســتهالك الجــزر بنوعيــه العضــوي والتقليــدي .وأظهــرت نتائــج الدراســة
باإلشــارة إلــى مــا هــو مذكــور أعــاه عــدم مالحظــة أي فــروق جوهريــة فــي المحتــوي الكلــي للكاروتينــات،
وفــي شــرائط الحمــض النــووي  DNAوكذلــك فــي مــا يعــرف بـــبارامترات جهــاز المناعــة وقــدرات مضــادات
األكســدة فــي الجــزر المخصــص للمتطوعيــن بالمجموعتيــن.
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 -١أدلة علمية تربط بين صحة اإلنسان وفوائد استهالكه
األغذية العضوية:
خــال العقــود الحديثــة ،بــدأ المســتهلكون البحــث عــن أغذيــة تخضــع للرقابــة بشــكل أكثــر أمنــا
وأفضــل وتكــون منتجــة طبقــا ألنظمــة محليــة حقيقيــة وصديقــة للبيئــة .ومــن المعتقــد علــى نطــاق واســع
أن األغذيــة المنتجــة عضويــا هــي مــن تلبــي المطالــب والشــروط المذكــورة أعــاه .وأدى ذلــك إلى ارتفاع ســريع
فــي إجمالــي الدراســات التــي يتــم إجراؤهــا علــى تحليــل وفحــص جــودة وأمــان األغذيــة العضويــة مقارنــة
باألغذيــة التقليديــة .وقــد جمعنــا المؤشــرات البحثيــة التاليــة التــي تكشــف النقــاب عــن الفوائــد الصحيــة عنــد
اســتهالك المنتجــات الغذائيــة العضويــة.

 ١ . ١أمراض الحساسية:
اشــتملت الدراســة البحثيــة  PARSIFALعلــى حوالــي  14.000طفــل مــن  5دول أوروبيــة .وقارنــت التجربــة
الوضــع الصحــي لمجموعــة مــن األطفــال تتنــاول منتجــات غذائيــة بيوديناميــك أو عضويــة (طبقــً ألســلوب
حياتهــم المعنــي بعلــوم طبائــع وأطــوار البشــر) ومجموعــة أخــرى مــن األطفــال تســتهلك المــواد الغذائيــة
التقليديــة المنتجــة علــى نطــاق كبيــر ومتوافــرة فــي أســواق األغذيــة التقليديــة .وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة
انخفــاض الحساســية وأوزان أجســام مجموعــة األطفــال التــي تناولــت األغذيــة العضويــة أو البيوديناميــك
مقارنــة بمجموعــة األطفــال األخــرى ممــن تناولــوا األطعمــة التقليديــة (.)Alfven et al 2006
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 ١ . ٢قدرة مضادات األكسدة الكلية لإلنسان:
أجــرى الباحثــون ( )Di Renzo et al. 2007دراســة اســتهدفت مقارنــة النشــاط الكلــي لمضــادات
األكســدة للفاكهــة العضويــة مقارنــة بالفاكهــة التقليديــة (تفــاح ،كمثــرى ،برتقــال أحمــر ،ليمــون،
فراولــة ،ومــوز) ،الخضــروات (الخــس ،الطماطــم ،البصــل ،الثــوم ،الجــزر ،الفاصوليــا ،البطاطــس،
الكرفــس ،البســلة ،الكوســة والقــرع) والحليــب.
وكان الهــدف مــن الدراســة تحديــد القــدرة الكليــة لمضــادات األكســدة لإلنســان ( 10رجــال أصحــاء)
اســتجابة الســتهالك منتجــات غذائيــة عضويــة أوتقليديــة لمــدة أســبوعين .وأظهــرت نتائــج الدراســة
زيــادة معنويــة بنســبة ( )%21فــي بالزمــا اإلنســان وفــي القــدرة الكليــة لمضــادات األكســدة لألفــراد
الذيــن اســتهلكوا خــال التجربــة منتجــات غذائيــة عضويــة علــى غــرار طعــام شــعوب البحــر االبيــض
المتوســط ولمــدة  14يومــا.

 ١ . ٣حمض اللينوليك المقترن وحمض الفاكينيك غير المشبع:
فــي الوقــت الراهــن ،يحظــى حمــض اللينوليــك المقتــرن ( )CLAباهتمــام أكثــر فــي بحــوث التغذيــة،
حيــث تتوافــر مؤشــرات تجريبيــة موثقــة تشــير إلــى أن هــذه األحمــاض الدهنيــة قــد تحتــوي علــى
مضــادات للســرطنة ومضــادات ألمــراض الــدم التصلبيــة العصيديــة ومضــادات لمرض باركنســونية
التصلبــي العصيــدي ومضــادات لــداء الســكري ومضــادات الضطــراب جهــاز المناعــة باإلضافــة إلــى
مضــادات المؤثــرات الســلبية علــى اســتهالك الجســم للدهــون ،علــى ســبيل المثــال ،نســبة النســيج
الدهنــي للكتلــة العضليــة ( .)Belury 2002وقــد أجريــت دراســة الكتشــاف مــا إذا كان دمــج األلبــان
العضويــة ومنتجــات اللحــوم فــي وجبــات األم قــد يؤثــر علــى مكونــات حمــض اللينوليــك المقتــرن
( )CLAحمــض الفاكينيــك غيــر المشــبع و( )TVAفــي لبــن األمهــات المرضعــات (.)Rist et al. 2007
وقــد تــم تحليــل  312عينــة حليــب مــن أمهــات مرضعــات شــاركن فــي الدراســة  KOALAوقــد
أظهــرت النتائــج أن مســتويات حمــض اللينوليــك المقتــرن  CLAو حمــض الفاكينيــك غيــر المشــبع
 TVAفــي حليــب األمهــات يمكــن أن تتعــدل تركيبتــه إذا اســتبدلت األمهــات المرضعــات األلبــان
التقليديــة و/أو منتجــات اللحــوم بأخــرى عضويــة.
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 ١ . ٤خفض خطر اإلصابة باألكزيما:
أجــرى الباحثــون ( )Kummeling et al 2008دراســة فــي هولنــدا ســميت ()KOALA Birth Cohort Study
شــملت  2700طفــل رضيــع وأمهاتهــم لمعرفــة مــا إذا كان اســتهالك منتجــات األغذيــة العضويــة بواســطة
األطفــال الرضــع الذيــن يمــرون بتغيــرات خــال العاميــن األوليــن مــن حياتهــم .وأظهــرت نتائــج اســتطالعات
متكــررة قياســات اســتهالك ألغذيــة عضويــة واألكزيمــا واللهــاث فــي األطفــال الرضــع حتــى عمــر العاميــن
األولييــن .وبينــت نتائــج هــذه االســتطالعات أن امتصــاص منتجــات األلبــان العضويــة خفــض مــن خطــر إصابــة
هــؤالء األطفــال باألكزيمــا .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،أشــارت النتائــج إلــى عــدم وجــود ارتبــاط بيــن تنــاول منتجــات
عضويــة مــن اللحــوم والفاكهــة والخضــر والبيــض أو نســبة مــن المنتجــات العضويــة فــي الوجبــة الكليــة
لهــؤالء األطفــال وبيــن خطــر األصابــة باألكزيمــا واللهــاث أو الحساســية.

 ١ . ٥خفض خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية:
تشــير اإلصابــة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة بشــكل عــام إلــى ظــروف مرضيــة ترتبــط بضيــق أو
انســداد الشــرايين ربمــا تــؤدي إلــى ســكتة قلبيــة ،وألــم فــي الصــدر أو ذبحــة صدريــة .وثمــة ظــروف مرضيــة
أخــرى مرتبطــة بالقلــب مثــل تلــك التــي تؤثــر علــى عضلــة القلــب أو الصمامــات أو نبضــات القلــب ،آخذيــن فــي
االعتبــار أيضــا أشــكال القلــب .وقــد ســجلت دراســة ســابقة أن المرضــى الذيــن يســتهلكون منتجــات غذائيــة
عضويــة شــهدوا انخفاضــا فــي مســتويات التتراهيدروكانابينــول ،والفســفور والــزالل وانخفــض أيضــا خطــر
اإلصابــة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة فــي حالــة األفــراد األصحــاء وفــي مرضــى أمــراض الكلــى المزمنــة.
وفــي هــذا اإلطــار أجــرى الباحثــون ( )De Lorenzo et al. 2010دراســة باســتخدام وجبــة مــن وجبــات البحــر
المتوســط اإليطاليــة مكونــة مــن أغذيــة عضويــة وأغذيــة تقليديــة شــملت  100رجــل مــن األصحــاء (متوســط
العمــر يتــراوح بيــن  65-30عامــا) وشــملت أيضــا  50رجــا مصابــً بأمــراض كلــى مزمنــة ( متوســط العمــر يتــراوح
بيــن  42.54عامــا) .وكان الهــدف مــن دراســتهم التحقــق مــن تأثيــرات األغذيــة العضويــة مقارنــة باألغذيــة
التقليديــة علــى تركيبــة الجســم والصفــات الكيميائيــة الحيويــة فــي األشــخاص األصحــاء وفــي المرضــى
المصابيــن بأمــراض الكلــى المزمنــة لخفــض عوامــل خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة وأمراض
الكلــى.
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وأظهــرت نتائــج الدراســة انخفاضــا ملحوظــا فــي مســتويات الحمــض األمينــي والفســفور فــي الــدم مــع
الوجبــة العضويــة .وأظهــر تحليــل تركيــب الجســم بواســطة  DXAفروقــا ملحوظــة بيــن الوجبــة المكونــة
مــن أغذيــة تقليديــة ( )T0ووجبــة األغذيــة العضويــة ( )T1بالنســبة لصفــات الكتلــة الدهنيــة.
واألكثــر مــن ذلــك ،أظهــرت النتائــج تحســنا ملحوظــا فــي كتلــة الجســم الشــحمية فــي مرضــى الكلــى .وكمــا
أوضحــت الدراســة أن الوجبــة العضويــة اإليطاليــة مــن وجبــات البحــر المتوســط نجحــت في خفض مســتويات
التتراهيدروكانابينــول ،والفســفور والــزالل والحــد مــن خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة فــي
حالــة األفــراد األصحــاء وفــي مرضــى أمــراض الكلــى المزمنــة.

 ١ . 6الحد من خطر اإلصابة بحالة ما قبل تسمم الحمل:
يصيــب تســمم الحمــل بعــض النســاء الحوامــل وعــادة خــال النصــف الثانــي مــن الحمــل (األســبوع
الـــ  )20أو عقــب الــوالدة مباشــرة  .والعالمــات المبكــرة لهــذه اإلصابــة تشــمل ارتفــاع معــدالت ضغــط الــدم
ومســتويات البروتيــن فــي البــول .وقــد أجــرى الباحثــون ( )Torjusen et al 2014دراســة بحثيــة حــول االرتبــاط
بيــن اســتهالك منتجــات األغذيــة العضويــة خــال الحمــل وخطــر اإلصابــة بتســمم الحمــل بيــن مجموعــة مــن
نســاء النرويــج ال ينجبــن .وبينــت نتائــج الدراســة ان اســتهالك الخضــروات العضويــة خــال الحمــل ســاهم فــي
خفــض اإلصابــة بتســمم الحمــل .كمــا كانــت هنــاك تفســيرات محتملــة لوجــود ارتبــاط بيــن تســمم الحمــل
واســتهالك خضــروات عضويــة تغيــرت خواصهــا نتيجــة تعرضهــا لمبيــدات اآلفــات الزراعيــة أو األيــض الثانــوي
فــي النبــات و  /أو حــدوث تأثيــر ســلبي فــي تركيــب جراثيــم األمعــاء.
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 ١ . 7متالزمة األيض (:)MetS
تنبــئ متالزمــة األيــض التــي تنشــأ عــن ظــروف عديــدة بخطــر اإلصابــة بمــرض فــي القلــب واألوعيــة
الدمويــة .وبالرغــم مــن اإلشــارة إلــى أن التعــرض للمبيــدات الزراعيــة يعتبــر مســاهما محتمــا فــي ارتفــاع
معــدالت اإلصابــة بالســمنة المفرطــة والنــوع الثانــي مــن داء الســكري ومظاهــر أخــرى مــن اضطــراب األيــض.
وقــد أجــرى الباحثــون ( )Baudry et al 2018دراســة شــملت  8174مشــاركا مــن منطقــة NutriNet-Sante
الفرنســية بهــدف فحــص االرتبــاط بيــن اســتهالك األغذيــة العضويــة وبيــن متالزمــة األيــض ،فأظهــرت نتائــج
الدراســة أن االســتهالك المرتفــع لمنتجــات األغذيــة العضويــة قــد يكــون ســاهم فــي الحــد مــن اإلصابــة
بمتالزمــة األيــض.

 ١ . 8سرطان الغدد الليمفاوية من نوع «غير هودجكن»:
أمــراض ســرطان الغــدد الليمفاويــة مــن نــوع «غيــر هودجكــن» هــي مجموعــة مــن ســرطانات الــدم
الليمفاويــة باســتثناء هودجكــن .حيــث أجريــت دراســة علــى مليــون امــرأة فــي المملكــة المتحــدة .وأجــرت
الدراســة تحليــا حــول االرتبــاط بيــن اســتهالك منتجــات األغذيــة العضويــة والحــد مــن خطــر اإلصابــة بــاألورام
الليمفاويــة وســرطان الثــدي وأنــواع الســرطانات األخــرى الشــائعة .وســجلت المشــاركات فــي الدراســة
اســتهالكهن لألغذيــة العضويــة حيــث أكــدت  623080امــرأة متوســطة العمــر ممــن شــملتهن الدراســة
أنــه لــم يكــن خطــر االصابــة بالســرطان مرتبطــا باســتهالك الغــذاء العضــوي ،بــل أظهــرت النتائــج انخفاضــا
ملحوظــا بنســبة ( )%21فــي معــدل اإلصابــة بســرطان الغــدد الليمفاويــة مــن نــوع «غيــر هودجكــن» (Bradbury
.)et al. 2014
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 - ٢نمط الحياة االجتماعي
 ٢ . ١نمط حياة اإلنسان:
أجريــت دراســة لتحليــل ومقارنــة بعــض جوانــب أســلوب حيــاة مســتهلكي منتجــات األغذيــة
العضويــة والتقليديــة ،وتقييــم الحالــة الصحيــة الشــخصية لمســتهلكي األغذيــة العضويــة ومســتهلكي
األغذيــة التقليديــة (.)Rembiakowska et al. 2008
وأظهــرت نتائــج الدراســة التحليليــة أن المســتهلكين لألغذيــة العضويــة كانــت حالتهــم الصحية أفضــل كثيرا
مقارنــة بالحالــة الصحيــة لمســتهلكي األغذيــة التقليديــة .ويعتبــر النمــط الغذائــي لمســتهلكي األغذيــة
العضويــة هــو األقــرب بشــكل وثيــق مــن توصيــات الخبــراء والمختصيــن فــي التغذيــة الصحيــة .عــاوة علــى
ذلــك ،فــإن تحليــل جــودة الحيــاة البيئيــة يظهــر أيضــً فــروق معنويــة لصالــح مســتهلكي منتجــات األغذيــة
العضويــة .ومــع ذلــك ،ال تظهــر التحاليــل المعروضــة أي فروقــات كبيــرة بيــن مســتهلكي األغذيــة العضويــة
ومســتهلكي األغذيــة التقليديــة فيمــا يتعلــق باتصــال كل مــن المجموعتيــن بالطبيعــة.

 ٢ . ٢الصحة الشخصية:
إن االســتهالك المنتظــم لألغذيــة العضويــة مــن شــأنه تحســين االرتبــاط باطــراد بالنمــط الغذائــي
الصحــي الموصــى بــه وأهميــة امتصــاص الجســم للعناصــر الغذائيــة بشــكل ســليم ممــا يســاهم فــي
خفــض الــوزن الزائــد أو الســمنة مــع األخــذ فــي الحســبان أي عوامــل معاكســة.
وأجــرى الباحثــون  .Guyot et al.دراســة تحليليــة عــن أســلوب الحيــاة واألنمــاط الغذائيــة والوضــع الغذائــي
شــملت  54311ألفــا مــن البالغيــن مــن فرنســا اســتهلكوا  18منتجــا مــن منتجــات األغذيــة العضويــة.
وأظهــرت نتائــج هــذه الدراســة ان مســتهلكي األغذيــة العضويــة تحســن لديهــم بشــكل مطــرد التزامهــم
بالنمــط الغذائــي الصحــي الموصــى بــه وامتصــاص الجســم للعناصــر الغذائيــة ممــا يســاهم فــي الحــد مــن
زيــادة وزن الجســم أو المعانــاة مــن الســمنة المفرطــة .وأظهــرت نتائــج دراســة أخــرى إحصائيــة أجريــت علــى
مســتوى ألمانيــا حــول اســتهالك الغــذاء وفقــا للجوانــب الجغرافيــة واالجتماعيــة والصحيــة وأنمــاط الحيــاة
وحســب القياســات األنثروبومتريــة أيضــا ،أن المســتهلكين األلمــان للمنتجــات الغذائيــة العضويــة يتمتعــون
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بســلوكيات ومظاهــر صحيــة تتســق بشــكل أفضــل مــع توصيــات االلتــزام بأنمــاط حيــاة صحيــة مقارنــة
بغيرهــم مــن مســتهلكي األغذيــة التقليديــة .كمــا أشــارت مناقشــات مســتقلة إلــى التأثيــرات الصحيــة
اإليجابيــة للمنتجــات مــن األغذيــة العضويــة وأن الخيــارات الغذائيــة العضويــة ســاهمت فــي تحســن الوضــع
الصحــي العــام بصــورة أفضــل للمســتهلكين األلمــان لمثــل هــذه األغذيــة العضوية مقارنــة بغيرهــم .وأجرى
الباحثــان ( )van de Vjiver and van Vliet 2012دراســة إحصائيــة علــى اإلنترنــت لفحــص التأثيــرات الصحيــة
التــي عايشــها مســتهلكو األغذيــة العضويــة وشــملت الدراســة  566شــخصا منهــم  %30ســجلوا عــدم وجــود
أي آثــار صحيــة بينمــا أكــد  %70ممــن شــملهم المســح علــى األثــار اإليجابيــة التــي طــرأت علــى صحتهــم بمــا فــي
ذلــك شــعورهم بالتمتــع بالنشــاط إلــى جانــب تحســن قدرتهــم علــى مقاومــة األمــراض بصــورة أفضــل .فــي
الوقــت نفســه ،أظهــرت نتائــج الدراســة االحصائيــة أن نســبة  %30أكــدوا تحســن إيجابيــا علــى صحتهــم العقلية
وأكــدت نســبة  % 24ممــن شــملتهم الدراســة تحســنا إيجابيــا علــى وظائــف المعــدة واالمعــاء .وأكــدت نســبة
 % 19تحســن حالــة الجلــد ونمــو الشــعر و /أو األظافــر فيمــا أكــدت نســبة  %14انخفــاض الشــكوى مــن أمــراض
الحساســية والشــعور بالتخمــة .عــاوة علــى ذلــك ،أظهــرت نتائــج الدراســة أن التحــول إلــى اســتهالك الغــذاء
العضــوي كان مرتبطــا فــي األغلــب باســتهالك أغذيــة طازجــة بدرجــة أكبــر وأفضــل ،ممــا ســاهم فــي تغيــرات
إيجابيــة أخــرى فــي أســلوب الحيــاة.
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2- Human Human Lifestyle
2 . 1 Human Lifestyle
A study was conducted to analyze and compare some aspects of organic and conventional
food consumers´ lifestyle and to compare the self-assessed health state of organic and
conventional food consumers (Rembiałkowska et al. 2008). The results of the analyses
show that organic food consumers assess their health state significantly better in
comparison with conventional food consumers. The nutritional pattern of organic food
consumers is also much closer to the nutritionists´ recommendations. Moreover, analysis
of living environment quality also shows a significant difference in favor of organic food
consumers. However, the presented analyses did not show any significant differences
between organic and conventional food consumers in terms of contact with nature.

2 . 2 Health Profile
Regular consumption of organic food progressively improved adherence to the
recommended food pattern and nutrient intake and had lower probability of being
overweight or obese, after accounting for confounding factors. The study of Kesse-Guyot
et al. (2013) analyzed the lifestyle, dietary patterns and nutritional status of 54,311 adult
participants from France consuming 18 organic products. Their findings showed that
Organic food consumers progressively improved adherence to the recommended food
pattern and nutrient intake and had lower probability of being overweight or obese. In
another study, a German National Nutrition Survey II (NVS II) was conducted nationwide
food consumption on social demographics, health, and lifestyle aspects as well as
anthropometric measurements (Eisinger-Watzl et al. 2015). They demonstrated that
German buyers of organic food have shown health behaviours complying better with the
recommendations for a healthy lifestyle compared with non-buyers. Independent of the
discussion whether organically produced food exerts additional health effects, buyers of
organic food make healthier food choices than non-buyers, thereby benefiting for their
overall health.
Van de Vijver and van Vliet (2012) conducted an online survey to investigate the perceived
health effects experienced by consumers of organic food. A total of 566 respondents
participated, of whom 30% reported no health effects. The other respondents reported
better general health, including feeling more energetic and having better resistance
to illness (70%), a positive effect on mental well-being (30%), improved stomach and
bowel function (24%), improved condition of skin, hair and/or nails (19%), fewer allergic
complaints (14%) and improved satiety (14%). Furthermore, it was found that the switch
to organic food was often accompanied by the use of more freshly prepared foods and
other lifestyle changes.
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1 . 8 Non-Hodgkin Lymphoma (NHL)
Non-Hodgkin lymphoma (NHL) is a group of blood cancers that includes all types of
lymphoma except Hodgkin’s lymphomas. A Million Women Study was conducted at UK.
The study has investigated the association between organic food consumption and the risk
of risk of soft tissue sarcoma, breast cancer, non-Hodgkin lymphoma and other common
cancers in 623,080 middle-aged UK women over a 9.3-year follow-up period. Participants
reported their consumption of organic food using a simple frequency questionnaire with
three modalities (never, sometimes or usually/always). The overall risk of cancer was not
associated with organic food consumption, but a significant reduction (-21 %) in the risk
of non-Hodgkin lymphoma was observed (Bradbury et al. 2014).
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of renal diseases. A significant reduction of total homocysteine (tHcy) and phosphorus
blood values were observed in the studied subjects. Body composition analysis by DXA
highlighted high significant differences between conventional (T0) and organic diet (T1)
for fat mass parameter. Furthermore, improvement of lean body mass was observed in
CDK patients. Their study clearly demonstrated that the Italian Mediterranean Organic
Diet (IMOD), according to the “Nicotera diet”, was able to reduce tHcy, phosphorus,
microalbuminuria levels and CVD risk in healthy individuals and in CDK patients.

1 . 6 Reducing the Pre-eclampsia Risk
Pre-eclampsia is a condition that affects some pregnant women, usually during the second
half of pregnancy (from around 20 weeks) or soon after their baby is delivered. Early signs
of Pre-eclampsia include having high blood pressure (hypertension) and protein in your
urine (proteinuria). Torjusen et al. (2014) examined the associations between organic
food consumption during pregnancy and the risk of preeclampsia among nulliparous
Norwegian women. The results show that choosing organically grown vegetables during
pregnancy was associated with reduced risk of pre-eclampsia. Possible explanations
for an association between pre-eclampsia and use of organic vegetables could be that
organic vegetables may change the exposure to pesticides, secondary plant metabolites
and/or influence the composition of the gut microbiota.

1 . 7 Metabolic Syndrome (MetS)
Metabolic syndrome (MetS) a multicomponent condition, is a cardiovascular disease
predictor. Although exposure to agricultural pesticides has been suggested as a potential
contributor to the rising rates of obesity, type 2 diabetes, and other features of metabolic
disorders. Baudry et al. (2018) conducted a study using 8174 participants from the
NutriNet-Santé, France who attended a clinical visit in order to investigate the crosssectional association between organic food consumption and Metabolic syndrome (MetS).
Their results showed that a higher organic food consumption was associated with a lower
probability of having MetS
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1 . 3 Conjugated linoleic acid and trans-vaccenic acid
Conjugated linoleic acid (CLA), currently receiving much attention in nutritional research,
since there is experimental evidence suggesting that these fatty acids might have anticarcinogenic, anti-atherosclerotic, anti-diabetic and immune-modulating effects, as well
as a favorable influence on body fat composition, i.e. on the proportion of fat tissue to
muscle mass (Belury 2002). A study was conducted to find out whether the incorporation
of organic dairy and meat products in the maternal diet affects the contents of the
conjugated linoleic acid isomers (CLA) and trans-vaccenic acid (TVA) in human breast
milk (Rist et al. 2007). Milk samples from 312 breastfeeding mothers participating in the
KOALA Birth Cohort Study were analysed. Based on their findings, they suggested that
levels of CLA and TVA in human milk can be modulated if breastfeeding mothers replace
conventional dairy and/or meat products by organic ones.

1 . 4 Lowering Eczema Risk
Kummeling et al. (2008) conducted a study in the Netherlands (KOALA Birth Cohort
Study) involving 2,700 newborns and their mothers to know whether organic food
consumption by infants associated with developing atopic manifestations in the first 2
years of life. They measured organic food consumption, eczema and wheeze in infants
until age 2 years using repeated questionnaires. Their findings reported that intake of
organic dairy products lower the eczema risk in children. Furthermore, they suggested
that there was no association of organic meat, fruit, vegetables or eggs, or the proportion
of organic products within the total diet with the development of eczema, wheeze or
atopic sensitization.

1 . 5 Cardiovascular Diseases Risk
Cardiovascular disease generally refers to conditions that involve narrowed or blocked

blood vessels which can lead to a heart attack, chest pain (angina) or stroke. Other heart
conditions, such as those that affect your heart’s muscle, valves or rhythm, also are considered
forms of heart. Previous study reported patients consuming Organic food were able to reduce
tHcy, phosphorus, microalbuminuria levels and cardiovascular diseases (CVD) risks in healthy
individuals and in Chronic Kidney Disease (CDK) patients.

In this regard, De Lorenzo et al. (2010) conducted a study using Italian Mediterranean Diet
(IMD), consisting of organic versus conventional foods on 100 healthy male individuals
(mean age 44.66 ± 13.98 years; range 30-65 years) and 50 male CKD (Chronic Kidney
Disease) patients (mean age 46.25 ± 5.97 years; range 42-54 years). Their aim of the
study was to verify the effects of organic versus conventional foods on body composition,
and biochemical parameters in healthy and Chronic Kidney Disease (CKD) patients,
in order to decrease cardiovascular disease (CVD) risk factor and the progression
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consuming carrots from the two production systems. In terms of the above-mentioned
parameters, no significant differences were observed in total carotenoid contents,
endogenous DNA strand breaks, parameters of the immune system and antioxidant
capacities of the carrots administered to the volunteers of both the groups.

1- Scientific Evidences of Human health Benefits associated
with Organic Food Consumption
During recent decades, consumers have started to look for safer and better controlled
foods, produced in more environmental friendly, authentic and local systems. Organically
produced foods are widely believed to satisfy the above demands. The overall number
of studies analyzing the quality and safety of organic vs. conventional foods is growing
rapidly. We have complied the following research evidence disclosing health benefits of
Organic Food consumption.

1.1 Allergic Diseases
A study named PARSIFAL involved (included) about 14,000 children from 5 European
countries. The experiment compared the health status of a group of children eating
biodynamic or organic food (according to their antroposophic lifestyle) and other group
consuming mass-produced food, commonly available on the conventional food market.
Results showed that children from the antroposophic group exhibited fewer allergies and
lower body weight than those from the other group (Alfven et al. 2006).

1 . 2 Total Antioxidant Capacity of humans
Di Renzo et al. (2007) conducted a study aiming to compare the total antioxidant activity
of organic versus conventional fruits (apples, pears, red oranges, lemons, strawberries
and bananas), vegetables (lettuces, tomatoes, onions, garlics, carrots, beans, potatoes,
celeries, peas, courgettes and zucchinies), red wine and milk. Furthermore, their study
aimed to determine the total antioxidant capacity of humans (10 health men) in response
to consuming either organic or conventional products for a period of 2 weeks. Their
results showed significant increase (21 %) of human plasma total antioxidant capacity
from individuals consuming Mediterranean organic diet for period of 14 days.
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Studies evidencing impartial human health benefits
with Organic Food Consumption:
Studies concerning the long term impact of organic food products/produce on human
health are very difficult to establish.
There are several factors obstructing (preventing) the conclusions. The predominant
complication (factor?) is bioavailability – the way a compound becomes absorbed by the
human body. Moreover, every single organism reacts differently to a food product and it is
impossible to predict this reaction. Thus, little information on correlation between organic
diet and consumers’ health status is available. However, a few efforts have been made
so far.
Caris-Veyrat et al. (2004) compared the plasma levels of antioxidant micro-constituents
of humans who consumed organically and conventionally grown tomatoes. When results
were expressed as fresh matter, organic tomatoes had higher vitamin C, carotenoids,
and polyphenol contents (except for chlorogenic acid) than conventional tomatoes. When
results were expressed as dry matter, no significant difference was found for lycopene
and naringenin. In tomato purees, no difference in carotenoid content was found between
the two modes of culture, whereas the concentrations of vitamin C and polyphenols
remained higher in purees made out of organic tomatoes. For the nutritional intervention,
no significant difference (after 3 weeks of consumption of 96 g/day of tomato puree) was
found between the two purees regarding their ability to affect the plasma levels of the two
major antioxidants, vitamin C and lycopene.
Fuchs et al. (2005) analyzed the physical and mental status of two groups of nuns. They
were on different diets, conventional and biodynamic (similar to organic), for one month.
Nuns from the latter group showed a lower blood pressure and performed better immune
parameters than those on the conventional diet. Moreover, they assessed their overall
well-being, physical fitness and mental activity as being significantly better during the
experiment. Nuns eating organic food suffered from
headaches less often than before and performed an increased ability to cope under
stress. However, all the nuns were aware of the kind of diet they were on so the results
cannot be certain because of the potential “placebo” effect.
Stracke et al. (2009) conducted detailed study on thirty-six volunteers consumed either
organically or conventionally produced blanched carrots (200 g/d; 2 weeks) to evaluate
the bioavailability of carotenoids. Furthermore, the antioxidant status (FRAP, TEAC
and ORAC assays, LDL lag-time test and DNA strand breaks) and immune parameters
(for example, percentages and lytic activity of NK cells) were investigated in subjects
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organoleptic measures also include mouth taste and any other sensations related to
eating a food.
The term organoleptic quality also includes storage properties (“storability”), since many
fruits and vegetables are stored for various periods of time to enable “non-seasonal” retail
availability. Clearly, produces that are stored well will be more appealing to consumers
than fruit with visible blemishes, soft spots, or lack of flavor. Organic cultivation practices
can influence storability and thus alter the organoleptic qualities of produce at the time of
sale and consumption.
Several studies have reported that organic produce stores better and has longer shelf
life than conventional produce. This, of course, positively affects taste. Better storability
appears to be linked to the lower level of nitrate that is usually found in organic produce.
Lower nitrate levels have been linked in many studies to better taste. However, this comes
with a caveat; lower nitrogen level also usually means lower crop yield.
The Organic Center is sponsoring an ongoing research designed to enable better
understanding the impact of high levels of fertilization, along with high crop yields, on
the flavor and nutritional quality of food. Evidence suggests that high yields in some
crops can dilute the concentration of vitamins and antioxidants in plants, changes that
can reduce nutritional quality and diminish flavor. Therefore winemakers look for grapes
from vines that have dealt with a certain level of stress during the growing season. Grape
vines managed for maximum yields produce more grapes per acre, but lower quality and
less flavorful wines (Theuer 2006).
Several conclusions can be drawn from published researches on the organoleptic quality
of organic food compared to conventional food:
• Most studies report no consistent or significant differences in taste and organoleptic
quality.
• Of those studies reporting differences, the vast majority conclude that organic produce
is superior or preferred when compared to conventional produce or produce grown using
“integrated” production systems.
• It is extremely rare that the taste of organically grown fruits and vegetables is found
to be poorer than that of fruits and vegetables grown conventionally or with integrated
techniques.
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driven by consumer perceptions that organic farming is more sustainable, and delivers
environmental sustainability, biodiversity, animal welfare, food quality and safety, and
health benefits in comparison to the intensive conventional farming (De Lorenzo et al.
2010; Torjusen et al. 2014; Barański et al. 2017; Baudry et al. 2018).
Keeping in mind the importance of Organic food and expansion of Organic market, it
is mandatory to compile the data regarding the impacts of Organic food utilization on
human health. In this report, I provide the scientific evidence of potential health benefits
of organic food consumption.

Concept of Organic Food
Organic methods in farming are considered to be environmentally friendly, mainly due to the
fundamental principle of harmonious cooperation with nature and the lack of chemization.
Organic agriculture optimizes production through modern farming management skills,
while maintaining the inborn capacity of plants and animals to be healthy without addition
of synthetic pesticides and antibiotics. The aim is to create an ecologically balanced
system on the farm at its specific location. Organic farm management does not follow
one set of rules, but an individualized skilled application of general principles. It has
previously been shown that organic agriculture is advantageous for soil fertility (Mader et
al. 2002), biodiversity (Bengtsson et al. 2005), sustainability (Niggli et al. 2007), animal
welfare and health (Lund and Algers 2003). The vision which stated by Lady Balfour
(Balfour 1950), the founder of the Soil Association in 1946 – ‘Healthy soil, healthy plants,
healthy people’ – can still be regarded as the key note of organic farming.

Organoleptic Quality of Organic Food
The dictionary defines “organoleptic” as “of or pertaining to the sensory properties of a
particular food or chemical.” Organoleptic quality includes the typical sensory properties
of a food: its taste, appearance and color, aroma, size and firmness, and even sound (e.g.,
the “snap” or “crack” when biting into a crisp apple). However, organoleptic measures
also include mouth taste and any other sensations related to eating a food.
The term organoleptic quality also includes storage properties (“storability”), since many
fruits and vegetables are stored for various periods of time to enable “non-seasonal” retail
availability. Clearly, produces that are stored well will be more appealing to consumers
than fruit with visible blemishes, soft spots, or lack of flavor. Organic cultivation practices
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Executive Summary:
ORGANIC FOOD is increasingly attracting the interest of consumers, as it is perceived that
organic food is healthier and more environmental friendly and conventionally produced
food. Therefore, organic farming has become an international priority in developed and
developing countries. This report summarizes the scientific evidence for human health
benefits of organic verses conventionally produced food.

Introduction:
The market for organic food products is growing rapidly worldwide. Such foods meet
certified organic standards for its production, handling, processing, and marketing.
Generally, Organic food is perceived to be healthier than the food produced by
conventional agriculture, and more sustainable for the environment (Canavari and Olson
2007; Hughner et al. 2007; Stolz et al. 2011; Mie et al. 2016). Organic products, once
available only in a few specialized shops, are now widely available in most supermarkets,
and a large percentage of consumers are aware of them. According to IFOAM (2018), in
2016, on a global level, organic agriculture was practiced in 178 countries, on a total of
about 57.8 million hectares (1.2 % of agricultural land), and the size of the organic market
reached 89.7 billion USD Figure 1 (Willer and Lernoud 2018).

Over the last decade, demand for organic food has steadily increased in many
developed countries in Europe, North America, and Asia/Oceania. Demand is mainly
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