


• Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji 

ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych 

(Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007 r., str.1 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 

z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe 

zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) 

nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i 

znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu 

do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli                         

(Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str.1, z późn. zm.)



- Plan dla Wsi

- Ramowy Plan Działań dla Żywności                            

i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce                

na lata 2014-2020

w tym zwiększenie ekologicznej produkcji 

zwierzęcej (badania, wsparcie PROW)



• W sumie 11377 krów utrzymywanych                   

na mleko, tylko 6436 „dało” mleko 

ekologiczne na rynek

• 1306 gospodarstw z 20257 utrzymuje 

bydło do produkcji mleka

• Średnia wielkość stada 8,7 szt.

• Średnia wielkość gospodarstwa 13,5 ha



• Łączna produkcja mleka ekologicznego 

wyniosła 25309 ton

• Średnia wydajność 2224 l w odniesieniu             

do wszystkich krów

• Średnia wydajność w gospodarstwach 

produkujących mleko ekologiczne na             

rynek 3932 l



• 356 gospodarstw utrzymywało 10 i więcej 

krów 

• 125 gospodarstw utrzymywało 20 i więcej 

krów

• 61 gospodarstw utrzymywało 30 i więcej 

krów, lecz tylko 29 z 61 wytwarzało mleko 

ekologiczne na rynek!

• Produkcja z tych 61 gospodarstw 8879 ton 

(od 3567 krów, wydajność średnia 2489 kg)



Najwięcej gospodarstw 

• Małopolskie 384 gospodarstw, 2402 szt.,                            

śr. ilość zwierząt w gospodarstwie 6,6,

• Podkarpackie 177 gospodarstw, 1456 szt.,                         

śr. ilość zwierząt w gospodarstwie 8,2 ,

• Świętokrzyskie 122 gospodarstw, 654 szt.,                         

śr. ilość zwierząt w gospodarstwie 4,6.



Najwięcej zwierząt:

• Małopolskie 2402 szt.

• Podkarpackie 1456 szt.

• Warmińsko-Mazurskie 929 szt.



Największa średnia wielkość stada:

• Zachodniopomorskie    

średnio 27 szt.

• Kujawsko-Pomorskie    

średnio 14,4 szt.

• Warmińsko-Mazurskie

średnio 14 szt.



Największe gospodarstwa (pow. 100 szt.):

• Pomorskie, pow. Kartuski 110 szt.

• Kujawsko-Pomorskie, pow. Nakielski 131 

szt. (nie produkuje) 

• Zachodniopomorskie, pow. Myśliborski                    

155 szt., pow. Szczecinecki 156, 170 oraz                   

363 szt.




