
Rolnictwo ekologiczne - nowe wyzwania i obecne problemy 

 

 W dniach 17-18 października 2019 roku w hali EXPO w Łodzi w ramach operacji  

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Rolnictwo ekologiczne - upowszechnianie wiedzy  

i promocja gospodarowania metodami ekologicznymi” odbyła się konferencja  

pn. „Rolnictwo ekologiczne - nowe wyzwania i obecne problemy”. 

Celem konferencji było usprawnienie systemu produkcji żywności ekologicznej 

poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami, zatrzymanie spadkowej 

tendencji ilości gospodarstw produkujących metodami ekologicznymi oraz wskazanie na 

możliwości wsparcia produkcji ekologicznej poprzez wybrane działania PROW 2014-2020,  

tj. działanie „Rolnictwo ekologiczne” oraz bardzo ważne dla rolników ekologicznych 

utrzymujących zwierzęta działanie, które wejdzie w roku 2020 - „Dobrostan”. 

W konferencji udział wzięło łącznie 107 osób. Jej uczestnikami byli rolnicy, doradcy, 

eksperci Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

oraz przedstawiciele prasy rolniczej. 

Jako pierwsza rozpoczęła wykłady Pani prof. Sylwia Żakowska-Biemans ze Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która wykazała, że od ponad 10 lat widoczna 

jest stała tendencja wzrostowa rynku produktów ekologicznych. Tendencja występuje we 

wszystkich systemach sprzedaży: od sklepów wielkopowierzchniowych, poprzez lokalne rynki, 

sklepy specjalistyczne, czy sprzedaż bezpośrednią. 

Na temat walki z chwastami w rolnictwie ekologicznym mówił Pan prof. Józef 

Tyburski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a zarazem przewodniczący 

Rady Rolnictwa i Produkcji Ekologicznej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prelegent 

użył określenia „przechytrzyć chwasty” - mówił o konieczności stworzenia roślinom 

uprawnym dobrych warunków rozwoju, o zdrowiu gleby i naturalnych metodach konkurencji. 

Podkreślił znaczenie jakości gleby, m.in. optymalnego odczynu i nasycenia składnikami 

pokarmowymi.  

Pani dr Urszula Sołtysiak, wieloletnia dyrektor jednostki certyfikacyjnej AgroBiotest, 

a zarazem pracownik naukowy i ekspert  Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, na przykładach 

z pracy jednostki wskazywała pułapki i problemy certyfikacji ekologicznej. Zaznaczyła  

i przypomniała, że to po stronie producenta leży zweryfikowanie środków stosowanych  

w produkcji rolnej oraz sprawdzenie, czy są dopuszczone do stosowania w naszym kraju, czy 

też do stosowania w rolnictwie ekologicznym.                                                                                   



W drugim dniu konferencji wykład omawiający  „Działanie rolnictwo ekologiczne”  

w ramach PROW 2014 -2019 wygłosiła Pani Agnieszka Kucharska - Naczelnik z Wydziału  

Płatności Ekologicznych Departamentu Płatności MRiRW. Omówiła zmiany, które zaszły  

w latach 2018-2019 oraz planowane zmiany na rok 2020. Na koniec, jak zaznaczyła 

prelegentka, na życzenie organizatorów konferencji, omówiła specjalne płatności do 

dobrostanu zwierząt, które wchodzą w roku 2020 jako działanie „Dobrostan”. Okazało się, że 

dobrze prowadzony ekologiczny chów  zwierząt pozwala na otrzymanie dodatkowych 

płatności, co w kontekście trudów prowadzenia ekologicznej produkcji zwierzęcej jest 

szczególnie ważne dla producentów. 

Należy podkreślić wyraźnie, że dobór tematów i nie przeładowanie programu konferencji 

odniosło duży sukces. 

 

       

Fot.1-2. Konferencja pn. „Rolnictwo ekologiczne - nowe wyzwania i obecne problemy” 

 Drugiego dnia po wykładach - jak co roku - miało miejsce podsumowanie XII Edycji 

Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2019 roku, którego organizatorem było 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy  

z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 Konkurs zorganizowano w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

pn. „Rolnictwo ekologiczne - upowszechnianie wiedzy i promocja gospodarowania metodami 

ekologicznymi”. Konkurs miał na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie 

rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz 

rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. 



 Nabór uczestników oraz zgłoszenia do konkursu krajowego prowadziły Ośrodki 

Doradztwa Rolniczego, za wyjątkiem województwa kujawsko-pomorskiego i województwa 

śląskiego, które w tym roku nie zgłosiło żadnego gospodarstwa. 

 W wyniku weryfikacji wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego 

po jednym najlepszym gospodarstwie ekologicznym z każdej z kategorii: „ekologia -

środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Łącznie do etapu krajowego 

zgłoszono 25 gospodarstw. Gospodarstwa te zostały ocenione przez krajową komisję 

konkursową powołaną przez Dyrektora CDR O/Radom.  

 Komisja dokonała wyboru po 3 laureatów z każdej kategorii oraz przyznała  

2 wyróżnienia. Fundatorem nagród dla laureatów krajowych była Krajowa Sieć Obszarów 

Wiejskich. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało dyplomy dla laureatów 

wojewódzkich, a puchary dla laureatów krajowych. CDR Oddział w Radomiu przygotowało 

statuetki dla wszystkich laureatów wojewódzkich. 

 W wyniku rozstrzygnięcia przyznano razem 8 nagród w tym po 1 wyróżnieniu w obu 

kategoriach. 

 Ceremonia wręczenie nagród odbyła się podczas pierwszego dnia  

XII Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD  

oraz VIII edycji Targów Ekologicznego Stylu Życia.  

 Nagrody dla zwycięzców wręczali Pan Michał Rzytki - Dyrektor Departamentu 

Promocji i Jakości Żywności w MRIRW oraz Pan Ireneusz Drozdowski - Dyrektor Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 

 

Fot.3-4. Ceremonia wręczenia nagród w XII Edycji Konkursu  

na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 


