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Spotkanie prowadził przewodniczący dr hab. Józef Tyburski. Tym razem zostały poruszone problemy
rynku i produktów ekologicznych. W zagajeniu przewodniczący Rady zwrócił uwagę na potrzebę
zmiany akcentów w stymulowaniu rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zwrócił uwagę, iż
dominujący dotychczas nacisk na dopłaty do powierzchni roślin uprawianych w systemie rolnictwa
ekologicznego nie owocuje wzrostem spożycia żywności ekologicznej w Polsce. Co gorsza, coraz
więcej przetworzonej żywności ekologicznej w naszym kraju pochodzi z importu. Dowodził, że głębszy
sens rozwoju rolnictwa ekologicznego, w tym poparcie społeczne dla tego sposobu gospodarowania,
uzyskamy zwiększając udział żywności ekologicznej w rynku. Wskazywał też, że lepiej będzie
przeznaczyć środki finansowe na rozwój rynku wewnętrznego, niż na promocje polskiej żywności
ekologicznej zagranicą. Odnosząc się do głównego tematu posiedzenia Rady, podkreślał, że promocja
żywności ekologicznej poprzez wprowadzenie jej do stołówek szkół i przedszkoli pozwoli codziennie
dotrzeć do licznego grona najmłodszych (przyszłościowych) konsumentów i ich rodziców, co jest o
wiele bardziej skutecznym narzędziem promocji od sporadycznie emitowanych spotów reklamowych.
Środki wydane na taką promocję (np. w postaci 30% dopłaty do dziennej stawki żywieniowej) zostają
w Polsce i są narzędziem profilaktyki zdrowotnej.
Następnie przewodniczący Rady ponownie zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia działań z zakresu
promocji żywności ekologicznej na polskim rynku. Nie omieszkał wspomnieć jak trudna będzie droga
do sukcesu. Między innymi porównał ceny polskich warzyw ekologicznych przeznaczonych na
dostawy do przetwórni z cenami warzyw konwencjonalnych. Uświadomiło to, że ceny warzyw
ekologicznych są dużo wyższe (mniejsze plony od upraw konwencjonalnych, dużo większy udział
coraz droższej pracy ręcznej), co stwarza bardzo trudną sytuację wyjściową dla producentów
żywności ekologicznej chcących konkurować o rynek m.in. w ramach „zielonych zamówień”.
Problemy te mogą być rozwiązywane przez stowarzyszanie się producentów, jak i poprzez
uwzględnianie specyfiki polskich producentów w warunkach zamówień publicznych. Pomocne by
były w popularyzacji żywienia ekologicznego byłyby programy rządowe promujące edukację, jak i
oddolne inicjatywy samorządów.
Na zakończenie tego etapu dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował złożenie postulatu do
Ministra Rolnictwa w sprawie dofinansowania działań związanych z promocją żywności ekologicznej
w formie programu dopłat do punktów żywienia zbiorowego, w szczególności w przedszkolach i
szkołach.

Poruszony został jeszcze jeden istotny problem związany z gospodarstwami ekologicznymi,
które prowadzą ekologiczny chów zwierząt. Jest niezwykle ważne z punktu widzenia właściwego
gospodarowania składnikami odżywczymi i tym samym ograniczenia ich ucieczki do wód
powierzchniowych. Przewodniczący Rady zachęcił członków Rady do zwrócenia szczególnej uwagi na
celowość i potrzebę wprowadzenie zachęt pro-jakościowych w taryfikatorze dopłat do rolnictwa
ekologicznego. W powyższym kontekście postulował zwrócenie się Rady do MRiRW z prośbą o
podniesienie stawek płatności (do 150%) do upraw prowadzonych w gospodarstwach ekologicznych
prowadzących ekologiczny chów zwierząt (o minimalnej obsadzie 0,3 SD na 1 ha). Promowano by w
ten sposób zamknięty obieg materii organicznej, poprawę żyzności i urodzajności gleby, a przy tym
stymulowało rozwój rynku żywności pochodzenia zwierzęcego. Warto dodać, iż obecnie
gospodarstwa ekologiczne prowadzące ekologiczny chów zwierząt są bardzo nieliczne, a powinny
dominować.

