Konferencja Gospodarstwo rodzinne droga do sukcesu.
Czy gospodarstwa rodzinne, w tym małe maja szanse utrzymać się z rolnictwa? Jakie kierunki
rozwoju powinny dominować? Czy rolnictwo ekologiczne, małe przetwórstwo i handel detaliczny
rolników są szansą na godne życie i rozwój małych gospodarstw. Na te pytania oczekiwano
odpowiedzi w trakcie konferencji.
W dniu 27 lutego odbyła się konferencja poświęcona tym zagadnieniom. Organizatorami byli NSZZ RI
„Solidarność” i Lubelska Izba Rolnicza.
Pierwsze wrażenie - bardzo solidne podejście do tematu, uczestniczyło blisko 150 osób. Udział wzięli
praktycznie wszyscy znaczący dla rolnictwa lubelskiego przedstawiciele administracji, instytucji, firm,
parlamentu. W imieniu KRiR i NSZZ RI przywitano Wojewodę Lubelskiego, Posłankę Teresę Hałas,
dyrektorów instytucji zarządzających i kontrolnych w rolnictwie, szefów i przedstawicieli jednostek
certyfikacyjnych i kontrolnych.
Po przywitaniu przez Wojewodę, pani prof. Teresa Hałas, posłanka i przewodnicząca NSZZ RI
wyjaśniała, że priorytetem Związku zawsze były gospodarstwa rodzinne „…dlatego, że ta Polska
małych i średnich gospodarstw musi mieć szansę”. Dlatego istotna jest omawiana na Konferencji
ustawa pozwalająca na przetwórstwo i sprzedaż detaliczną. Ponieważ istnieją już ramy prawne
rozwoju małych gospodarstw, można pokusić się o wytyczenie priorytetów, a są nimi małe
przetwórstwo i rolnictwo ekologiczne.
Po wstępie nastąpił blok wypowiedzi jednostek certyfikujących - spośród jedenastu działających w
Polsce wypowiedzieli się szefowie czterech. Na czym polega certyfikacja w rolnictwie ekologicznym
wyjaśnił przedstawiciel PCBC.
Pani Dorota Metera z jednostki Bioekspert, a zarazem członkini Rady Rolnictwa Ekologicznego
odniosła się do charakteru rolnictwa ekologicznego. „Jest wiele definicji rolnictwa ekologicznego, ale
dla mnie jest to system gospodarowania i produkcji żywności oparty na jak największym
wykorzystaniu naturalnych środków i metod w ramach możliwości produkcyjnych ekosystemu.”
Według jej opinii bardzo istotną rolę odgrywa promocja produktów ekologi9cznych. Podała przykład
Niemiec, gdzie wydaje się corocznie 30 mln. Euro na kampanię informacyjno-promocyjną. Ponadto w
niemieckich programach strategicznych celem jest doprowadzenie udziału produkcji ekologicznej
żywności do 20% produktów spożywczych (co prawda, bez skonkretyzowania daty). Dla
Lubelszczyzny natomiast, ze względu na warunki glebowo klimatyczne najlepszym rozwiązaniem jest
produkcja owoców i warzyw.
Dorota Kowalewska w imieniu jednostki certyfikacyjnej Biocert wyjaśniała jaki jest cel certyfikacji aby zapewnić uczciwa konkurencje na rynku. Podała także aktualne dane dotyczące wielkości
produkcji ekologicznej w Polsce: 512 449 ha upraw (około 100 tys. w okresie konwersji) i 23 304
producentów w czym 688 podmiotów handlowych i przetwórczych*1. Dla wszystkich operatorów na
rynku żywności ekologicznej istotna jest informacja, że na stronie jednostki certyfikującej można
zweryfikować certyfikat.
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Część danych jeszcze spływa z jednostek certyfikujących

O zasadach podejmowania decyzji o przejściu na system rolnictwa ekologicznego mówiła dr Urszula
Sołtysiak z j.c. AgroBioTest. W rolnictwie ekologicznym rolnik naśladuje przyrodę. Rozwój rolnictwa
ekologicznego został zainicjowany przez konsumentów, którzy nie chcieli truć się chemią. Konsument
płaci drożej za ekologiczną żywność(od 20 do 50% w niektórych przypadkach nawet 200%) za
ekologiczną wartość dodaną, pewność, że nie ma w żywności pestycydów, nawozów mineralnych ,
GMO, stymulatorów wzrostu itp. Za podstawę rolnictwa ekologicznego uznała racjonalny,
prawidłowy płodozmian.
Maciej Bartoń z laboratorium UO technologie informował, jak poradzić sobie z zarzutem
przekroczenia pozostałości. Często bowiem zdarza się, że odbiorca towaru zarzuca wystąpienie
pozostałości pestycydów. Substancji czynnych pestycydów i ich metabolitów jest wiele tysięcy, często
naturalne związki organiczne maja podobna budowę, nieznaczne przesunięcie „piku” w trakcie
analizy oznacza, że jest to substancja naturalna, a nie pozostałość niedozwolonej substancji. Podał
przykłady wyjaśnienia nieporozumień na tym tle.
Zanieczyszczenia mogą się oczywiście zdarzyć, podał trzy główne przyczyny:
- zniesienie z pół sąsiednich, w trakcie oprysku ale też i wierzchniej warstwy gleby;
- z gleby, zakumulowane z dawnych lat. Takim przykładem jest pojawienie się pozostałości DDT w
latach suchych;
- złamanie reguł przez producenta.
Kolejnym blokiem wystąpień były prezentacje grupy firm skupujących produkty ekologiczne. Dyrektor
z Adamów Professional - zamrażalni owoców miękkich wyjaśnił, że nastąpił znaczący wzrost produkcji
owoców miękkich, do tego stopnia, że przekroczona została zdolność handlowa, co skutkuje zniżkami
cen. Jeszcze niedawno ceny skupu owoców ekologicznych były kilkanaście góra trzydzieści procent
wyższe niż konwencjonalnych. Obecnie jest to dużo więcej, co świadczy o dużym potencjale tej grupy.
LST Polska z Bełżyc- skup i przetwórstwo owoców i rabarbaru. Firma przerabia 17 tysięcy ton owoców
w tym 2500 ton surowca ekologicznego. Nadal poszukują większych ilości surowca ekologicznego.
Potwierdzają, że nastąpiła bariera popytu na surowiec konwencjonalny. Obecnie ceny surowca
ekologicznego są o 100% a nawet do 200% wyższe niż konwencjonalnego. Wysokie ceny surowca
ekologicznego potwierdzili przedstawiciele grupy producentów i przetwórstwa Klasa.
Firma BioBazar rozwinęła już cztery lokalizacje rynków ekologicznych - w Warszawie, Lublinie,
Gdańsku i Katowicach.. WE Warszawie jest 110 stoisk i dziennie ponad 5 tysięcy klientów, na
Facebooku już 66 tysięcy fanów.
Firma kontroluje jakość produktów, poprzez sprawdzanie certyfikatów i wyrywkowe kontrole próbek.
Do tej pory zanotowali w ciągu 6 lat 2 niezgodności.
Konferencje odwiedził także Pan Gabriel Janowski, były minister rolnictwa. Z werwą zaprezentował
dwa programy, jakie zamierza rozwijać - PQF (Polish Quality Food - polski towar wysokiej jakości) i
program ożywienia przedsiębiorczości wiejskiej. Uważa, że szansą dla nas jest produkcja najlepszej na
świecie żywności.

Następnie na temat handlu detalicznego rolników mówiła nasza koleżanka z CDR Radom Pani
Barbara Sałata. Metodycznie omówiła plusy i minusy nowej ustawy.
Z jednej strony otwiera się szansa na zwiększenie dochodu gospodarstw, z drugiej jest wiele
niejasności i niedopowiedzeń dotyczących przepisów, które mogą utrudnić rozwój małej
przetwórczości i handlu.
Marek Krysztoforski zaprezentował rozwiązania w małym przetwórstwie i poruszył problemy
marketingu produktów ekologicznych.
O działalności giełdy rolnej poinformował Pan Andrzej Ryl - Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku
Hurtowego S.A. w Elizówce,
Trzeba przyznać, że rzadko się zdarza uzyskać tak dużo informacji w jeden dzień, organizatorom
NSZZ RI Solidarność i Lubelskiej Izbie Rolniczej należą się duże brawa za organizację i program
konferencji !!
M. Krysztoforski
CDR O/Radom

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek otwiera spotkanie

B. Minister Gabriel Janowski w pełnym pasji wystąpieniu

Barbara Sałata z CDR O Radom przybliża meandry ustawy o sprzedaży detalicznej

