Sukces targów BIOFACH
Wszystkim wątpiącym w powodzenie i rozwój rolnictwa ekologicznego wystarczy powiedzieć:
„Odwiedź BioFach!” Nic tak nie przekonuje jak kilka tysięcy stoisk kipiących różnorodnością.
Polskie stoisko w tym roku miało motto „Polska smakuje”.
Targi BioFach rosną z roku na rok. W bieżącym roku zarejestrowano 2 753 wystawców natomiast
liczba zwiedzających przekroczyła 51 tys. ( w ubiegłym roku liczby te wyniosły odpowiednio 2500 oraz
ponad 41tys.).

Źródło „NürnbergMesse"

Polskie stoisko, pod hasłem „Polska smakuje” prezentowało ofertę polskiej żywności ekologicznej.
Dodatkową atrakcją były pokazy kulinarne i degustacje. Wszyscy goście mogli popróbować potraw
z Polski, przygotowanych z surowców ekologicznych. Źródło : zdjęcia własne
I. Promocja polskiej żywności ekologicznej oparta była na prezentacji produktów przez
poszczególnych wystawców. Swoją ofertę przedstawiło 56 podmiotów skupionych w pięciu
stowarzyszeniach rolników ekologicznych, takich jak:
 Stowarzyszenie Polskich Producentów i Przetwórców Ekologicznych
EKOLOGIA
 Polska Izba Żywności Ekologicznej PIŻE
 Stowarzyszanie Rolników Ekologicznych BIOPOLSKA
 Związek Rolników Ekologicznych im. Św. Franciszka z Asyżu
 Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN

POLSKA

Promowane były więc nie tylko produkty z Polski, ale także niezbędne działania prowadzące do
zwiększenia udziału polskich podmiotów w światowym rynku żywności ekologicznej tj. zrzeszanie
się producentów, tworzenie dużych podmiotów o zwiększonym potencjale i większej sile
oddziaływania rynkowego.

Rolnictwo ekologiczne jest dobrą alternatywą dla gospodarstw rodzinnych, nie
uczestniczących w wyścigu więcej i taniej. Pozwala też zachować tradycję i tożsamość
kultury kulinarnej. Docenili to przedstawiciele polskiej delegacji rządowej
pod

przewodnictwem Pana Ryszarda Zarudzkiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Uczestnictwo w targach jest doskonałą okazją do
zaprezentowania coraz bogatszego dorobku polskiego rolnictwa ekologicznego” − podkreślał
w trakcie spotkań z polskimi wystawcami podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Pan Minister Ryszard Zarudzki w towarzystwie Jacka Węsierskiego - dyrektora CDR w Brwinowie z
prawej) i Henryka Skórnickiego – dyrektora CDR Oddział w Radomiu (z lewej) dyskutują na czym
polega „fenomen” ekologicznych jaj z dodatkiem kwasów Omega-3. Rozmowie przysłuchuje się
Krzysztof Kielak, z-ca Dyrektora w MRiRW

II. Rolnictwo ekologiczne na świecie. Stan na koniec 2015r.
Dane statystyczne opracowane przez Resaearch Institute of Organic Farming (FIBL) oraz IFOAM –
Organics wskazują na trend rozwojowy tego alternatywnego dla rolnictwa konwencjonalnego
systemu gospodarowania. W roku 2015, światowa całkowita powierzchnia użytków rolnych
przeznaczona pod rolniczą działalność ekologiczną wynosiła 50.9 mln ha (w tym grunty znajdujące się
w okresie przejściowym). W odniesieniu do roku 2014 zanotowano wzrost areału o 6,5 mln ha.
Największy przyrost powierzchni zanotowano w Australii (4,4 mln ha). Istotny wzrost dał zauważyć
się także w innych państwach m.in. Stanach Zjednoczonych, Indiach, Hiszpanii oraz Francji. Ponad
2/3 ekologicznych użytków rolnych to łąki i pastwiska natomiast grunty orne (10 mln ha) stanowiły
20% całej powierzchni. Na gruntach ornych najwięcej uprawiano zbóż w tym ryż. Odnotowano, że
globalny rynek detaliczny żywności ekologicznej w 2015 r. wyniósł 81,6 mld USD i był o ok. 10%
wyższy w porównaniu do roku poprzedniego. Największymi rynkami zbytu były i są Ameryka

Północna i Europa niemniej jednak udział ich w światowym rynku ulega powolnemu zmniejszeniu na
rzecz Azji, Ameryki Południowej i Afryki. Najbardziej liczna klientela na żywność ekologiczną
znajduje się w Stanach zjednoczonych, Niemczech i Francji. Odnośnie konsumpcji w przeliczeniu na
jednego mieszkańca (pow. 170 EUR) prym wiodą Szwajcaria, Dania, Luxemburg i Szwecja.
Rolnictwo ekologiczne. Świat a Polska. Niektóre dane statystyczne. 2015.
Tab.1. Powierzchnia użytki rolnych.
Kraj/Ranking
Australia/1
Argentyna/2
Stany Zjednoczone/3
Hiszpania/4
Polska/14

Użytki Rolne/ha
22 690 000
3 073 412
2 029 327
1 968 570
580 731

Tab.2. Udział ekologicznych użytków rolnych w całkowitej powierzchni użytków rolnych.
Kraj/Ranking
Lichtenstein/1
Austria/2
Szwecja/3
Estonia/4
Polska/37

%
30,2
21,3
16,9
16,5
3,8

Tab. 3. Gospodarstwa ekologiczne i zakłady przetwórcze
Kraj
Indie
Etiopia
Meksyk
Uganda
Włochy
Hiszpania
Francja
Polska

Gospodarstwa (szt.)
585200
203602
200039
190670
52609
34673
28884
22277

Zakłady przetwórcze (szt.)
699
23
154
brak danych
14568
3436
11842
562

Informacja opracowana w oparciu o “The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging
Trends 2017”. Pełny materiał dostępny pod adresem:
http://www.organic-world.net/yearbook/yearboo-2017.html
III. W ofercie targów zwraca uwagę postępująca profesjonalizacja produktów i ich opakowań.
Heraklit z Efezu mówił „Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki” czyli, że za drugim razem rzeka
jest w tym samym miejscu ale woda napłynęła już inna.
Tak samo jest z rolnictwem ekologicznym. Np. opielanie ręczne zastępują opielacze precyzyjne,
często sterowane komputerowo. Nadal jest to odchwaszczanie nie chemiczne, ale realizowane
nowoczesnymi środkami technicznymi. Czasem nie można już stosować pewnych starych rozwiązań
bo tego wymagają współczesne przepisy.

Poniżej przykład skrzynek na owoce i warzywa wykonane z tworzywa sztucznego, ale do złudzenia
udające naturalne drewno:

Wycofanie skrzynek drewnianych podyktowane jest przepisami higienicznymi i bezpieczeństwa.
Skrzynie muszą łatwo poddawać się myciu i dezynfekcji, żeby nie przenosić groźnych patogenów.
Drewno zachowano za to w jednorazowych opakowaniach detalicznych i degustacyjnych:

opakowania z drewna, papieru,
czy też biodegradowalnych
tworzyw sztucznych zachowują
funkcjonalność i nawiązują do
tradycji.

Od jakiegoś czasu, odnośnie
opakowań widoczny jest trend
do
ich
„ożywienia”
i
unowocześnienia.
O
ile
dawniej próbowano nawiązywać do „wiejskości” to teraz w modzie są opakowania kolorowe.

Na targach wrażenie robiła różnorodność ofert. Praktycznie nie ma grupy konsumentów
pozostawionej bez możliwości zakupu wyrobów ekologicznych. Nadal znaczącą grupą są wegetarianie
i weganie oraz preferujący tzw. żywność funkcjonalną (leczniczą, odchudzającą, pozbawioną
niektórych czynników alergizujących np. laktozy, glutenu itp.) ale jest także żywność dla
konsumentów tradycyjnych, nawet tam gdzie tradycją jest jedzenie tłustego mięsa.

Vege bar cieszył się powodzeniem.

Mięso z certyfikowanej produkcji biodynamicznej zachwycało jakością i smakiem.
Spośród grup produktów o rosnącym znaczeniu można wymienić napoje typu smoothie
(przecierowe). Zawierające przetarty miąższ mają znacznie większą wartość żywieniową niż tłoczone
soki.
Po lewej stronie przecierowy sok
z warzyw i owoców. Pomimo
dość nieciekawej, zgniłozielonej
barwy zaskakująco smaczny.
Wyprodukowany z surowych
owoców i warzyw
w tym:
kapusty, jarmużu, brokułów,
brukselki, kiwi, jabłek, gruszek i
winogron. Bomba witamin,
błonnika, antyoksydantów i
minerałów. Po prawej sok
przecierowy
z
buraka
przypomina w smaku barszczyk
wigilijny.

Mówi się, że gdy wątpisz w sens i rozwój rolnictwa ekologicznego to jedź na BioFach. Rozwiejesz
wszelkie wątpliwości!
Marek Krysztoforski i Andrzej Szymański CDR O w Radomiu

