Jedenaste podsumowanie wyników badań w rolnictwie ekologicznym
Podsumowanie roku badań odbyło się tradycyjnie w CDR w Radomiu w dniach 7-8 marca. Dzięki
specjalnej puli funduszy badawczych, wydzielonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
można prowadzić dodatkowe (poza pulą z KBN) badania w tej ciekawej dziedzinie. Rolnictwo
ekologiczne w ciągu ostatnich 15 lat zwiększyło powierzchnie upraw ponad czterokrotnie.

Dyrektor Skórnicki przedstawił aktualne statystyki i tendencje rozwoju rolnictwa
ekologicznego na świecie na podstawie najświeższych danych uzyskanych z FIBL
i IFOAM.
W roku 2015 (dane za 2016 rok są jeszcze w opracowaniu), 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.
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

Wg. “The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2017”

Ponad jedna czwarta powierzchni upraw znajduje się w Europie.
Dane: FIBL 2015

Krzysztof Kielak z-ca Dyrektora ds. ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego z Departamentu
Hodowli I Ochrony Roślin MRiRW omówił zasady jakie obowiązywały przy składaniu wniosków
badawczych w roku 2016 i zmiany jakie będą w bieżącym roku m.in. zgodnie z postulatami grup
badawczych wcześniejszy termin, dzięki czemu możliwe będzie lepsze zaplanowanie prac
doświadczalnych.

Dzięki wsparciu ministerstwa w kwocie ponad 6 mln złotych możliwe stało się utworzyły się zespoły
badawcze w uczelniach i instytutach. W tegorocznym podsumowaniu uczestniczyło 7 instytutów
branżowych: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa,
Instytut Ogrodnictwa, Instytut Zootechniki, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w
Warszawie, Instytut Ochrony Roślin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz przedstawiciele
pięciu uczelni: Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie , Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie, SGGW w Warszawie, UR w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Badania odbywają się bądź na specjalnych polach doświadczalnych bądź w gospodarstwach rolników
ekologicznych - warunkiem lokalizacji doświadczeń jest certyfikat zgodny z prawem.

Zaprezentowane zostało 29 tematów badawczych praktycznie z całego przekroju wiedzy o
rolnictwie i żywności. W spotkaniu uczestniczyło 30 naukowców, 29 doradców i 21 osób z
jednostek certyfikacyjnych, firm obsługi rolnictwa i przedsiębiorstw rolnych.
Niestety nie da się w skrócie wymienić nawet części tematów - zainteresowanych odsyłamy do
wyników badań opublikowanych na stronach internetowych instytutów i uczelni, wyszukujemy w
wynikach badawczych lub na specjalnie poświęconych zakładkach np.
ekostrona IZoot http://ekostrona.izoo.krakow.pl/
bądź na stronach sprawozdań naukowych - IOR Poznań https://www.ior.poznan.pl/720,dotacjemrirw-sprawozdania.html czy
IO Skierniewice http://www.inhort.pl/projekty-badawcze/projekty-finansowane-przez-mrirw
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