


ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA W POLSCE I NA
ŚWIECIE 



❖ CO TO JEST PRODUKCJA EKOLOGICZNA? 

Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i 

produkcji żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki 

stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie 

wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji 

odpowiadającą wymaganiom niektórych konsumentów preferujących wyroby 

wytwarzane przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów.



❖Żywność ekologiczna zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Unii Europejskiej to żywność

wyprodukowana przynajmniej w 95% w sposób  ekologiczny, a więc bez 

użycia nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, przy zachowaniu żyzności gleby, 

różnorodności biologicznej oraz  poszanowania środowiska naturalnego

❖Żywność ekologiczna charakteryzuje się następującymi cechami:

 do produkcji nie używa się chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych w uprawach     

stosuje się płodozmian w celu zapewnienia żyzności gleby 

 zwierzęta z gospodarstwach ekologicznych mają zapewnione zdrowe warunki i są karmione paszą 

ekologiczną lub z dopuszczalną domieszką  pasz konwencjonalnych 

 przetworzona żywność ekologiczna nie zawiera sztucznych barwników, aromatów, polepszaczy 

smaków, konserwantów i nie jest modyfikowana genetycznie (bez GMO)









RYNEK EKOLOGICZNY – POLSKA VS EUROPA

❖Wartość rynku ekologicznej żywności w Polsce w 2015 roku wynosiła 167mln euro (ok. 700mln zł.), a przeciętny 

Polak wydał w 2015r. na żywność ekologiczną 4 euro. 

❖ Prognozuje się, że w 2017 roku osiągnie 1 mld. zł. 

❖ Rynek żywności BIO stanowi zaledwie 0,5 % polskiego rynku spożywczego (2016r) 

❖ Dla porównania, w krajach Europy Zachodniej rynek BIO stanowi 2 - 8% rynku spożywczego. 

❖ Rynek w Polsce rozwija się jednak bardzo dynamicznie, 10 -20%w skali roku. 



RYNEK EKOLOGICZNY NA ŚWIECIE 

❖ O 355 proc. wzrosła wartość światowego rynku ekologicznego w latach 2000-2015. Najwięcej żywności eko

sprzedaje się w Stanach Zjednoczonych. Jego wartość szacowano na prawie 36 mld EUR.

❖W 2015 roku pod uprawy ekologiczne na świecie przeznaczono 50,9 mln ha, co oznacza rekordowy roczny wzrost

o 6,5 mln ha wobec 2014 roku.

❖ Największą sprzedaż detaliczną produktów ekologicznych odnotowano w USA - 47 proc. wartości globalnej

sprzedaży oraz w UE 28 - 36 proc.

❖ Rynek żywności ekologicznej jest jednym z najszybciej i najbardziej dynamicznie

rozwijających się na świecie. 



RYNEK BIO W POLSCE

❖ Ważną rolę na ekologicznym rynku w Polsce odgrywa Bakoma ze swoimi jogurtami BIO, które pokochali Polacy.



❖DZIĘKUJĘ 


