Już po raz szesnasty Polska wzięła udział w Międzynarodowych Targach
Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach w Norymberdze.
Targi odbyły się w dniach 12-15 luty 2020 i są największą imprezą obejmującą swoją
tematyką

żywność ekologiczną, w tym surowce, półprodukty, komponenty, wyroby

gotowe dla przemysłu rolno-spożywczego na świecie. Co roku kilka tysięcy firm promuje
żywność i rolnictwo ekologiczne. W propagowanie polskiego sektora rolno-spożywczego i
żywności ekologicznej włącza się coraz więcej przedstawicieli tego działu. W tym roku
ponad 50 branżowych stoisk z Polski zajmowało łącznie powierzchnię ok 400 m2.

Stoisko Polskie było wyjątkowo okazałe
Największe polskie stoisko zaprezentował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Przedstawiono szeroki asortyment polskich produktów ekologicznych, które połączono z
pokazami kulinarnymi mającymi na celu szerzenie walorów tradycyjnej kuchni polskiej na
arenie międzynarodowej.

Trzeciego dnia targów, polskie stoisko odwiedził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Ryszard Kamiński z delegacją MRiRW. Polscy przedsiębiorcy
oraz producenci mieli możliwość porozmawiania z przedstawicielami resortu na temat stanu
branży produktów ekologicznych, perspektyw rynkowych a także oczekiwań wobec
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących wsparcia rolnictwa ekologicznego.
Podczas rozmów podsekretarz stanu podkreślał, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
priorytetowo traktuje produkcję żywności wysokiej jakości i podejmuje szereg działań
celujących w rozwój sektora rolnictwa ekologicznego.

Źródło: referat FiBL 2020
Rosnąca liczba wystawców na targach pokazuje kontynuację pozytywnego trendu
obserwowanego w ostatnich latach. Wzrost zainteresowania produkcją ekologiczną wiąże
się z głębszymi przemianami socjologiczno-społecznymi. Zwiększająca się świadomość
konsumentów sprawia, że rynek żywności ekologicznej dynamicznie rośnie, dostosowując się
do każdego klienta. Rolnictwo ekologiczne jest praktykowane w 186 krajach, a 71,5 miliona
hektarów gruntów rolnych jest zarządzanych organicznie przez około 2,8 miliona rolników.

Globalna sprzedaż żywności i napojów ekologicznych osiągnęła w 2018 r. ponad 96 milionów
euro. Wiodącym krajem są Stany Zjednoczone z 40,6 mld euro, a następnie Niemcy (10,9
mld euro) i Francja (9,1 mld euro). Odnośnie konsumpcji w przeliczeniu na jednego
mieszkańca (312 euro) prym wiodą Szwajcaria i Dania.
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Na drugim miejscu znajduje się Argentyna (3,63 mln ha) a na trzecim Chiny ( 3,14 mln ha).
Najwięcej producentów odnotowano w Indiach , następnie w Ugandzie i Etiopii ( warto
zwrócić uwagę, że są to jednocześnie bardzo mali producenci).
W Europie 15,6 mln ha było zarządzanych organicznie ( stan na koniec 2018 roku) i jest to o
1,25 mln ha więcej w porównaniu do roku 2017. Największą powierzchnią upraw
ekologicznych może pochwalić się Hiszpania (2,2 mln ha), Francja (2 mln ha) i Włochy (2 mln
ha) . Polska w tym zestawieniu zajmuje 9 miejsce. W 10 krajach minimum 10 % użytków
rolnych to użytki zarządzane ekologicznie. Liderem jest Lichtenstein ( 38,5 %), po nim Austria
( 24,7%) i Estonia (21,6 %)
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