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Żywność ekologiczna
Niewłaściwemu sposobowi odżywiania przypisuje się aż 60% chorób cywilizacyjnych, dlatego też rośnie zainteresowanie żywnością bezpieczną, jaką
jest bez wątpienia żywność ekologiczna.
→→ Żywność ekologiczna to produkty oznaczone symbolem euroliścia,
który jest wspólny dla wszystkich krajów UE.
→→ Surowce do produkcji żywności ekologicznej pochodzą z gospodarstw, w których nie stosuje się nawozów sztucznych i środków
ochrony roślin.
→→ Produkty nie zawierają GMO.
→→ W zamian nawozów sztucznych stosowane są naturalne nawozy, takie
jak obornik i kompost oraz nawozy zielone.
→→ Zwierzęta karmione są tylko karmą ekologiczną.
→→ Żywność ekologiczna jest smaczna, wartościowa i zdrowa.
Łańcuch dostaw produktów ekologicznych obejmuje: rolnictwo, przetwórstwo spożywcze i dystrybucję. Od każdego z tych ogniw zależy rozwój i bogactwo produktów ekologicznych na rynku.

Rolnictwo ekologiczne w Małopolsce
Rolnictwo ekologiczne w Polsce i w Małopolsce rozwijało się dobrze przez
pierwszą dekadę po wejściu naszego kraju do UE. W szczytowym okresie, czyli
w 2013 roku wsparcie do rolnictwa ekologicznego otrzymało 27093 rolników,
zaś powierzchnia gospodarstw wynosiła 670 tys. ha. Brak małego ekologicznego przetwórstwa, trudności w sprzedaży bezpośredniej i coraz większa biurokracja czynników sprawiły, że w roku 2014 nastąpił ich gwałtowny spadek.
W roku 2018 w systemie produkcji ekologicznej było 19207 gospodarstw,
a powierzchnia użytków rolnych wynosiła 484676 ha i zahamowana została
tendencja spadkowa. W Małopolsce w roku 2018 mieliśmy 770 gospodarstw,
a powierzchnia UR wynosiła 8843 ha.
Zmiana w przepisach dotyczących przetwórstwa i sprzedaży w ostatnich
latach sprawiła, że zwiększyła się podaż produktów ekologicznych na rynku.
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Gospodarstwa ekologiczne naszego województwa z małym przetwórstwem
mlecznym, zbożowym, zielarskim czy owocowym, w miarę dobrze sobie radzą
na tym rynku, choć ich jest nadal niewiele.
→→ Obszar Małopolski zamieszkuje około 3,5 mln mieszkańców. Warunki
klimatyczne i glebowe sprzyjają rolnictwu ekologicznemu, gdyż dominuje tu mały tradycyjny model gospodarowania. Dlatego też duża
część gospodarstw przestawiła swą produkcję na ekologiczną.
→→ Najwięcej gospodarstw ekologicznych jest w powiatach górskich: limanowskim, nowosądeckim, gorlickim, nowotarskim, nieco mniej
w dąbrowskim i bocheńskim.
→→ Gospodarstwa małopolskie, to gospodarstwa niewielkie powierzchniowo, kilkuhektarowe, o często zbilansowanej produkcji roślinnej
i zwierzęcej z różnorodnością upraw. Płodozmian w tych gospodarstwach jest bogaty i wykorzystuje się nawozy naturalne z własnej produkcji zwierzęcej

Przetwórstwo ekologiczne
Chociaż w kraju nieco zmniejszyła się powierzchnia upraw ekologicznych, to ilość ekologicznych przetwórni ciągle rośnie. Rośnie ich ilość również w Małopolsce. W roku 2018 mieliśmy w kraju 533 przetwórnie ekologiczne, a w naszym województwie 41. Ponieważ rolnictwo małopolskie
charakteryzujące się dużym rozdrobnieniem, dlatego też, tylko małe przetwórstwo na poziomie gospodarstwa jest możliwe i opłacalne. Pozwala ono
na wykorzystanie surowców własnych z gospodarstwa przy wytwarzaniu
produktów lokalnych. Małe przetwórstwo jest ważnym priorytetem Wspólnej Polityki Rolnej pozwalające na rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności. Zmiany w przepisach dotyczących małego przetwórstwa są korzystne
zarówno dla rolników-przetwórców, jak i dla konsumentów końcowych, poszukujących tradycyjnej żywności, pochodzącej z przetwórstwa ekologicznego.
W Małopolsce powstało wiele małych przetwórni ekologicznych, które
produkują na rynek. Rolnicy-przetwórcy prowadzą małe przetwórnie: tłocznie
soków i olejów, przetwarzanie owoców i warzyw, przetwórstwo mleka, przemiału zbóż, czy suszenia ziół.
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→→ Najpopularniejsze jest przetwórstwo ekologicznego mleka. W terenach górskich mleko owcze i krowie przetwarza się na sery górskie:
twarogi, oscypki, bundz, bryndze, gołki, korbacze, czy redykołki.
→→ Popularne są też tłocznie owoców. Rolnicy-przetwórcy owoców i warzyw w celach smakowych i marketingowych łączą niektóre gatunki
owoców między sobą lub z warzywami.
→→ Tłoczone są również oleje: lniany, rzepakowy i inne.
→→ W gospodarstwach zielarskich powstają ziołowe herbatki.
→→ Na niewielką skalę wytwarzane są sałatki warzywne, dżemy, kiszone
ogórki i kapusta.

Sprzedaż produktów ekologicznych
Sprzedaż produktów ekologicznych w małych gospodarstwach ekologicznych nie jest łatwa. Rolnicy dowożą swoje produkty na place targowe miast lub
do sklepów z produktami ekologicznymi. Są to zazwyczaj małe partie zróżnicowanych produktów gospodarstwa. Wyższe ceny produktów ekologicznych
sprawiają, że sprzedaż staje się opłacalna. Na rynek woj. małopolskiego trafiają najbardziej poszukiwane produkty jak: mleko, sery, jaja, owoce, warzywa.
Sprzedaż produktów nie sprawia trudności, gdyż zbywanie nawet mniejszych
ilości towaru w sprzedaży bezpośredniej po wyższych cenach jest opłacalne.
→→ W dobrej sytuacji są ci rolnicy, których gospodarstwa znajdują się bliżej dużych rynków zbytu, a więc większych miast takich jak Kraków,
Tarnów, czy Nowy Sącz. Wielu rolników dojeżdża z produktami ekologicznymi do Krakowa nawet z miejscowości odległych o ponad 100
kilometrów.
→→ W Krakowie od paru lat swą działalność prowadzi „Targ pietruszkowy’’, to pozwala rolnikom na ciągłą sprzedaż produktów ekologicznych dwa razy w tygodniu.
→→ Wciąż wzrasta zainteresowanie ekologiczną żywnością mieszkańców
Krakowa, a popyt na produkty ekologiczne w sprzedaży bezpośredniej
jest coraz większy i rolnicy mają stałych odbiorców.
→→ Na plac przychodzą konsumenci, którzy znają wartość ekologicznych
produktów, takich poszukują i są w stanie za nie zapłacić wyższą cenę.
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→→ Gospodarstwa ekologiczne w Małopolsce to nie tylko produkcja na
rynek. Wielu rolników ekologicznych prowadzi także agroturystykę.
Małopolska jest regionem bogatym, hojnie obdarzonym przez naturę. Piękne przyrodniczo górskie tereny ściągają corocznie tysiące turystów, co wykorzystuje wiele gospodarstw ekoagroturystycznych.
Turyści wypoczywając w pięknych krajobrazowo miejscowościach,
żywią się ekologicznymi produktami, a rolnicy mają tym samym zbyt
na miejscu w gospodarstwie.
→→ Rolnicy adaptują na potrzeby agroturystyki często stare drewniane
chaty, stare młyny, tartaki, piekarnie i inne. Obiekty te uatrakcyjniają
gospodarstwo i zwiększają zainteresowanie turystów. Przy gospodarstwach powstają wyciągi narciarskie, korty tenisowe czy wypożyczalnie rowerów górskich.
→→ Wielu rolników Małopolski przekonało się do nowej formy uzyskiwania dodatkowych dochodów, jakim może być także ekologiczna
edukacja. Do tych gospodarstw przyjeżdżają uczniowie szkół podstawowych i średnich, studenci, doradcy, wycieczki rolników z kraju
i zagranicy, nawet dzieci z przedszkoli.
→→ Prowadzone są dla młodzieży warsztaty szkoleniowe z zakresu rzeźby, malarstwa i garncarstwa, jazda konna, kuligi, wyciągi narciarskie,
wypożyczalna rowerów górskich. W każdym z tych gospodarstw jest
serwowana żywność ekologiczna.
→→ Małopolskie Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych „Natura” zrzesza rolników ekologicznych z całego województwa małopolskiego.
Powstało ono przed kilku laty, aby pomóc rolnikom w sprzedaży produktów ekologicznych na rynku.
Krótkie łańcuchy dostaw to zmniejszenie liczby pośredników przy dostarczaniu świeżego produktu konsumentowi końcowemu po niewygórowanej cenie. W Małopolsce funkcjonują obecnie następujące formy krótkich łańcuchów
dostaw żywności ekologicznej:
→→ bezpośrednio u rolnika,
→→ na jarmarkach i kiermaszach,
→→ „paczka od rolnika’’,
→→ u przetwórcy,
→→ na „Targu Pietruszkowym”,
→→ w miejskich sklepach ze zdrową żywnością.
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Podsumowanie
Wszystkie trzy działy: produkcja ekologiczna, przetwórstwo i sprzedaż
muszą ze sobą wzajemnie współgrać. Przez wiele lat przetwórstwo ekologiczne
i sprzedaż produktów ekologicznych w naszym kraju, nie nadążały za szybko
powstającymi gospodarstwami ekologicznymi, stąd wciąż brakowało na rynku produktów przetworzonych. Trudności z małym przetwórstwem i sprzedażą płodów po wyższych cenach w dużej części przyczyniło się do rezygnacji
z ekologicznego systemu produkcji.
Zmiany rozporządzeń w zakresie małego przetwórstwa, jak również sprzedaży bezpośredniej spowodowały, że na rynku poszerza się wachlarz produktów ekologicznych, także w Małopolsce. Małe przetwórstwo sprawia, że na
rynek trafia coraz większa oferta również przetworzonych produktów ekologicznych.
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