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Opis projektu: Celem projektu było opracowanie innowacyjnych strategii, metod i narzędzi 

(np. nowe produkty, innowacyjny System Wspomagania Decyzji) w celu zastąpienia miedzi w 

ochronie upraw winorośli, ziemniaków i pomidorów. Projekt CO-FREE zakładał opracowanie 

alternatywnych w stosunku do miedzi produktów i strategii ich stosowania oraz ich integrację 

z tradycyjnym i nowym systemem ochrony w każdym z krajów. Opracowane innowacyjne 

systemy ochrony weryfikowane były pod kątem ich ekologicznej, ekonomicznej i 

agronomicznej przydatności. Bezmiedziane systemy produkcji będą osiągane poprzez: 

 zapewnienie alternatywnych związków chemicznych, 

 narzędzia inteligentnego zastosowania, 

 poprzez włączenie tych narzędzi do tradycyjnych i nowatorskich systemów produkcji 

roślinnej bez miedzi. 

Bezmiedziane systemy produkcji jabłek, winorośli, ziemniaków i pomidorów były oceniane w 

ramach oceny wielokryterialnej pod kątem wyników agronomicznych, ekologicznych i 

ekonomicznych. Projekt CO-FREE miał za zadanie opracowanie strategii rozwoju poprzez 

rozwój ideotypów upraw i wspieranie akceptacji nowych odmian odpornych na choroby przez 

konsumentów i sprzedawców detalicznych. Poprzez zaangażowanie rolników, doradców, 

przemysłu ochrony roślin, decydentów politycznych i badaczy, jak również zainteresowanych 

stron z europejskiego sektora ekologicznego (łańcuch dostaw żywności, detaliści, 

stowarzyszenia producentów), CO-FREE zapewnił szybszy rozwój, rozpowszechnianie i 

przyjęcie strategii zastępowania miedzi.  
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