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Bine ati venit la prima noastra scrisoare informativa din anul 2010. Acest an
reprezinta unul important in cadrul luptei pentru eliberarea de tehnica genetica,
deoarece agricultura ecologica nu poate coexista cu culturi manipulate genetic. Dupa
cum au putut urmari multi cititori in anul trecut, tipul de samanta de in “Triffid” a ajuns
din greseala in painea si cerealele de mic de jun din 36 de tari. Acest lucru a condus
la multe actiuni de retragere de pe piata si verificari severe ale importurilor de
samanat de in din Canada. O veste ingrijoratoare actuala este faptul ca Comisia
Europeana a aprobat in data de 02 martie 2010 cultivarea cartofilor-Amflora de la
BASF manipulati genetic. Pentru a asigura faptul ca tehnica genetica nu are nicio
sansa in Europa trebuie sa mentinem lupta si s asprijinim campanile lobby. Una
dintre cele mai mari campanii este organizata de catre Avaaz, o miscare web
globala. Semnati petitia pentru interzicerea alimentelor manipulate genetic pana cand
dispunem de toate rezultatele relevante ale cercetarii. Avaaz are nevoie de un milion
de semnaturi:

EkoConnect

http://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/?cl=512821921&v=5655

Centrul Internaţional pentru
Agricultură Ecologică din
Europa Centrala şi de Est
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+49 (0) 351-20 66 172
Fax:
+49 (0) 351-20 66 174

O veste buna este faptul ca palamentul bulgar am acceptat modificarile legii privind
fructele manipulate genetic, care conduc la eliminarea cultivarii produselor
manipulate genetic. Cu toate ca cultivarea fructelor manipulate genetic nu a fost
interzisa in intregime, aceasta practic nu mai este posibila, deoarece culturile
manipulate genetic sunt interzise pe o raza de 30 de km de zonele protejate, 10 km
de stupi de albine si 7 km de suprafete folosite ecologic.

info@ekoconnect.org
www.ekoconnect.org

Ne bucuram totodata de a va ura bun venit la Organic Marketing Forum international
din 6 si 7 mai 2010 in Varsovia. Aici se intalnesc actionari de piata din sectorul
ecologic sin Europa centrala si de est cat si din Europa de vest si intaresc relatile
comerciale. Inscrierea mai este posibila.
Va dorim o scurta lectura placuta
Christoph Arndt, Katja Bykova & Linda Huisman
Traducere: Horvath Christina
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1. Povestea succesului magazinelor sociale in Ungaria: 100 de magazine aparute din nimic in cursul unui an
Ca si in celalalte state noi membre ale UE si in zonele
industriale ale Ungarieri au aparutin anii trecuti
ca
ciupercile dupa ploaie hipermarketuri multinationale care au
scos agricultura locala in mare masura de pe piata. Cu
sprijinul asociatiei nationale a agricultorilor MAGOSZ taranii
ungari au implementat un sistem de marketing propriu care
se bazeaza pe regionalitate si dreptate sociala.
MAGOSZ a dezvoltat conceptul de marketing al magazinelor
sociale (szociális bolt) in ideea de a oferi numai produse interne
in magazinele de alimente. Comertul angro si lantul de magazine
de desfacere sunt evitate iar taranii (sau cooperatia sateasca) aprovizioneaza magazinele direct. Acest
lucru faciliteaza und pret de vanzare scazut, ceea ce reprezinta o parte integranta a conceptului:
Magazinele, care doresc a fi recunoscute ca si magazine sociale trebuie sa respecte o limita superioara
in ceea ce priveste pretul, care de regula este cu 20-30% sub pretul pietei.
Acest concept de marketing a cunoscut o puternica popularitate. In decursul unui an, dupa ce in
ianuarie 2009 a fost deschis primul magazin social, au aparut peste o suta de astfel de magazine
raspandite in toata tara. Cheia inspre succes este regionalitatea impreuna cu ideea de dreptate sociala.
Consumatorii in Ungaria pot cumpara acum produse din regiune in care au incredere si pe care doresc
sa le sprijine. Ideea este de a crea o legatura directa intre agricultorii din satele din imprejurime si
magazinele sociale ale centrelor urbane corespunzatoare. Deoarece distantele sunt mici iar comertul se
desfasoara fara intermediari, clientii primesc alimente proaspete locale de inalta calitate. Totodata se
promoveaza si dezvoltarea regiunilor satesti si infiintarea de locuri de munca.
Doar putine dintre produsele care sunt vandute in magazinele sociale provin din cultivare ecologica
certificata. Tot asa de bine si-ar putea dezvolta si agricultura ecologica intregul sau potential in acest
segment de piata care se bazeaza pe regionalitate si dreptate sociala. Povestea succesului magazinelor
sociale arata faptul ca localnicii cumparatori cumpara cu placere alimente locale sau regionale care nu
sunt aduse de departe si a caror provenienta le este bine cunoscuta. Pe langa acestea in acest cerc de
clienti alimentele traditionale care sunt produse local sunt de mare succes.
Autori: Christoph Arndt, Katja Bykova, EkoConnect e.V.
Traducere: Horvath Christina
*
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2. Ucraina: uriaşul ecologic care doarme?
Agricultura ecologică în Ucraina este un factor important în
stăvilarea
degradării
solurilor
cernoziomice
foarte
valoroase. În ultimele deceneii conţinutul de humus a
scăzut drastic şi activitatea biologică a solului a fost redusă
puternic, astfel încât producţiile se află mult sub potenţialul
de producţie. Doar o sută cincizeci de ferme din Ucraina
practică agricultura ecologică controlată pe o suprafaţă de
240.000 ha teren agricol certificat. Iar aceasta reprezintă
60% din suprafaţa de teren agricol ecologic din Germania.
Din plantele comercializate se cultivă 70% cereale (grâu, secară, porumb boabe) şi 25% plante
oleaginoase. Floarea-soarelui reprezintă apropae o treime din plantele oleaginoase ecologice. În ultimii
ani a crescut şi cultivarea de rapiţă, soia, seminţe de in şi de bostan în sistem ecologic. Rate crescute
de cultivare prezintă şi leguminoasele de boabe cum ar fi mazărea, bobul şi lupinul. Unele ferme
ecologice mari, cum ar fi Galeks Agro (Regiunea Zhytomyr) au în rotaţie aproape 50% leguminoase de
boabe. Ca plante comerciale se cultivă 70 % cereale (grâu, orz, porumb de boabe) şi 25% plantele
oleaginoase.
În ceea ce priveşte cerealele cultivate convenţional, Ucraina a avansat pentru prima dată în sezonul
2008/2009 printre primele trei ţări din lume mari exportatoare de cereale. În ceea ce priveşte materia
primă agricolă produsă ecologic, lucurile stau altfel. Experţii apreciază că în prezent doar 10% din
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materia primă agricolă certificată recoltată este exportată ca şi produs ecologic. Aceasta este cauzată
pe de-o parte de relaţiile comerciale defectuase, iar pe de altă parte de taxele vamale ridicate impuse
de UE pentru grâu, orz şi secară. Pe de altă parte grâul dur, grâul de calitate, porumbul de boabe,
plantele oleaginoase şi leguminoasele de boabe pot fi introduse în UE fără taxe vamale, ceea ce
permite un procent mare în export. Cele mai importante ţări pentru exportul de materie primă din
Ucraina sunt: Olanda, Germania, Elveţia, Canada, Grecia şi Israel.
Conform studiilor întreprinse de EkoConnect e.V. a reieşit că în Ucraina se obţin anual cca. 80.000 t
porumb ecologic, 5.000 t grâu spelta ecologic şi 6.000 t hrişcă ecologică care sunt disponibile pentru
export. De asemenea, din punct de vedere climatic, în Ucraina se poate obţine grâu dur de calitate
superioară. În producerea seminţelor de floarea-soarelui Ucraina ocupă locul al doilea din lume după
Rusia. 75.000 t sămânţă de floarea-soarelui ecologică a fost anual la dispoziţie pentru export între 2007
şi 2009. Aproape întreaga cantitate se exportă fără prelucrare deoarece cu exceţia procesatorului
ucrainean ecologic KharkovNatureProduct, lipsesc presele de ulei certificate ecologic. Fermele
ecologice mai produc şi rapiţă (30.000 t), soia (10.000 t) şi seminţe de in (2.500 t) dar şi mac, seminţe
de bostan, şofrănel şi muştar. Unele ferme din Sudul Ucrainei s-au specializat pe cultivarea plantelor
aromatice, în special lavandă, salvie şi coriandru. Cea mai mare rată de creştere în extracţia de ulei a
obţinut firma KharkovNatureProduct la seminţe de in pe baza cererii mari din UE. Presa de ulei din
Kharkov produce şi ulei din seminţe de bostan şi ulei din nuci.
Ucraina este şi una din ţările din Europa cu o suprafaţă mare peste medie de floră spontană certificată
ecologic. Pe 200.000 ha se recoltează ciuperci şi fructe de pădure (afine, merişor, boabe de soc) şi pe
alte 22.000 ha plante medicinale. Polonia este cel mai important cumpărător al florei sălbatice din
Ucraina. Produsele procesate sunt apoi revândute în Europa de Vest şi în SUA.
Dar sunt produse ecologice din Ucraina şi sigure? Consumatori îngrijoraţi se gândesc adesea la
nefericitul eveniment radioactiv de la Cernobîl atunci când se vorbeşte de Ucraina. Materialul radioactiv
s-a împrăştiat peste o regiune la nord-est de Cernobîl, iar regiunile cu terenuri agricole folosite intensiv
sunt cele cu cernoziomuri din apropierea Mării Negre şi care sunt neafectate de radiaţii şi prezintă valori
asemănătoare cu cele din Nordul Gemaniei. În anumite părţi din Sudul Germaniei, Austria şi Slovenia sau găsit valori ale solului cu până la 50% mai mult de Cesiu-137. Produsele comerciale sunt verificate
cu regularitate în Ucraina, în afara faptului că limitele pentru Cesiu-137 sunt mai severe decât în UE.
Respectarea prevederilor Regulamentului UE pentru Agricultură Ecologică este asigurată în prezent de
12 organisme de certificare private – printre acestea, una este societate ucraineană Organic Standard.
O veste bună este că cele mai multe dintre aceste organisme de control au inspectori proprii în ţară.
Acest fapt asigură un control intensiv şi permite inspecţiile neanunţate.
EkoConnect e.V. poate să consilieze procesatorii ecologici din Vestul şi Centrul Europei interesaţi de
relaţia comercială cu Ucraina.
Autor: Christoph Arndt, EkoConnect e.V.
Traducere: Adriana Khapardey
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3. Un exemplu al consumului de produse bio: Ce trebuie să ştim despre Betty Cea Atentă
Ponderea pieţei bio creşte în Europa. În general criza
economică a avut o influenţă mică asupra cifrei de afaceri a
produselor bio. În timp ce lanţurile de mari magazine au
înregistrat anumite pierderi, micile magazine de produse bio şi
naturiste-sănătoase nu au fost în mare afectate de recesiune.
Acest fenomen necesită o analiză : Cine sunt consumatorii
durabili şi cine impune tendinţa în viitor?
De la începutul anilor 1990 şi până în prezent consumul cu amănuntul al produselor ecologice a
cunoscut o creştere anuală constantă. În şase ţări din Europa segmentul de piaţă al produselor bio este
mai mare de 3% din piaţa alimentară: Suedia, Germania, Italia, Elveţia şi Austria precum şi Danemarca
cu o poziţie de vârf de peste 6%. Intrarea pe piaţă începe prin lanţuri de produse alimentare cu
amănuntul şi lanţuri de magazine mari care au început să ofere produse bio sub marcă proprie.
În Germania lanţurile de magazine au înregistrat între 2005 şi 2008 o creştere anuală a cifrei de afaceri
a produselor bio de 20% şi au ajuns la o cotă de piaţă de 25% la produsele bio-lactate şi bio-legume. Pe
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de altă parte, cifra lor de afaceri a scăzut cu 6% în 2009 în timp ce vânzările din micile magazine de
produse bio si naturiste (care au o cotă din piaţa bio de 22%) rămân stabile. Din cauza crizei din 20082009 în Marea Britanie s-au înregistrat mai puţine produse gata preparate cumpărate, dar vânzările
componentelor pentru prepararea acasă au crescut cu remarcabilul procent de 14%.
Fenomenul a fost analizat de firma olandeză EOSTA, una dintre cele mai importante firme producătoare
de legume şi fructe proaspete. Firma a descoperit că 7% din consumatorii bio generează 68% din cifra
de afaceri bio (consumatori puternici), în timp ce 18% consumatori duc la o cifră de afaceri de 21%
(consumatori mijlocii) şi 75% cosnumatori furnizează aproximativ 11% din volumul de vânzări
(consumatori mici).
Pentru a îi înţelege pe consumatorii puternici, reprezentantei tipice i s-a dat numele de “Betty cea
preocupată”. Cercetarea de piaţă a evidenţiat că reprezentantul preponderent este feminin, bine instruit
şi duce un stil de viaţă urbană. În ciuda a ceea ce mulţi cred, ea nu aparţine grupei cu venit mare; are
un venit mediu, dar cheltuielile sunt stabile şi sigure în faţa crizei. Potrivit unui studiu din 2008 al
profesorului Spiller de la Universitatea din Göttingen grupul reprezentativ este 70% feminin cu o vârstă
medie de 49 de ani. Ponderea femeilor în grupul celor care cheltuie mai puţini bani (consumatori
mijlocii) pe produse bio scade la 56% cu o vârstă medie de 45 de ani, iar consumatorii mici sunt 50%
femei şi au vârsta medie de 44 de ani. Cei care nu consumă produse bio sunt 39% femei şi au vârsta
medie de 52 de ani.
„Betty cea preocupată“ lansează moda şi este lideră de opinie, fiind activă pe plan social şi îngrijindu-se
de sănătate şi durabilitate. În ipostaza de consumatoare favorizează produsele autentice, pline de gust,
sănătoase şi proaspete şi acordă o importanţă mărcii care garantează calitatea. În plus, ea aşteaptă ca
alimentele bio să ducă la durabilitate şi doreşte să fie informată despre efectele sociale şi de mediu ale
produselor consumate de ea.
Cercetări actuale confirmă faptul că piaţa produselor bio va creşte preponderent datorită unui grup mic
de consumatori puternici. Profesorul Hamm de la Universitatea din Kassel a dat publicităţii în 2009 un
studiu despre comportamentul de consum şi a arătat că în Germania consumatorii puternici formează
20% din grupul total, dar că sunt responsabili pentru 65% din cota de piaţă bio şi, ceea ce este şi mai
important, că grupul lor are un comportament stabil în timp. Dezvoltarea cotei din bugetul acestui se
bazează pe presupunerea că mai poate înregistra încă creştere.
Autor: Christoph Arndt, EkoConnect e.V.
Traducere: Oana Marinache
*

*

*

*

*

4. România – cât va mai fi forţa motrică în Europa a produselor modificate genetic?
Centrul de informare asupra organismelor modificate
genetic din România (InfOMG) a lansat o pagină de
Internet pentru a informa publicul român şi european
despre situaţia actuală a organismelor modificate genetic
(OMG). Pagina poate fi accesată în limba română şi ]n
limba engleză la adresa www.infomg.ro.
Pe pagină veţi găsi comunicate atât despre cadrul legislativ
român şi european în domeniul OMG, cât şi acces la o
colectie numeroasă de studii stiinţifice, rapoarte, documente
oficiale, documentaţie, cărţi, altele. În plus vizitatorii sunt
invitaţi să se implice activ, spre exemplu prin petiţii către forurile abilitate. Mai mult dec\t atât, echipa
InfOMG prezintă cetăţenilor români secţiuni speciale de asistenţă în solicitarea divulgării informaţiilor şi
pentru cereri de despăgubiri în cazul unor nereguli în domeniul OMG.
În România OMG-urile au o tradiţie relativ lungă. Deja din epoca comunistă s-a început cultivarea soiei.
In 1989 erau deja aproximativ 500.000 hectare cultivate cu soia. După un regres în anii '90, în 2006 se
ajunsese la 190.000 hectare de soia. Primele plante modificate genetic – aproximativ 14 soiuri de soia
modificată genetic – au fost introduse în 1998. În 2006 70% din cultura de soia era modificată genetic,
potrivit cifrelor oficiale aproximativ 137.000 hectare cultivate.
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Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană – potrivit legii comunitare – s-a interzis cultivarea
soiei modificate genetic. Potrivit rapoartelor Greenpeace, cultivarea a continuat, mai ales în Delta
Dunării. Asta şi faptul că reziduurile de soia modificate genetic sunt încă de găsit în general în locurile
de depozitare şi de productie, a însemnat că România a fost clasificată de organizaţia elveţiană de
agricultură ecologică BioSuisse ca o ţară de risc cu privire la siguranţa produselor alimentare ecologice.
În aprilie 2007 s-a convenit în secret cultivarea porumbului liniei MON810 (de la Monsanto) in România.
MON810 este singura plantă modificată genetic permisă în Uniunea Europeană şi acest fapt a fost
respectat de către România. Nu au existat studii de impact asupra mediului cu privire la efectele de
porumb modificat genetic în România. Potrivit datelor oficiale s-au cultivat 6130 hectare cu porumb
modificat în 2008 şi 3093 de hectare în 2009. Alte surse dau pentru anul 2009 chiar peste 10.000
hectare. În plus, firmele Monsanto, Pioneer şi Syngenta au continuat cercetările pe alte soiuri de
porumb modificat genetic. Pentru produsele modificate genetic există în România din anul 2006
prevederea de etichetare, dar aceasta este în continuare nepusă în aplicare. Lanţul de producţie a unui
OMG nu este supus prin urmare, niciunui control.
România şi-a făcut cunoscută poziţia pro OMG-uri în dezbaterile europene începând cu 2007: în ceea
ce priveşte limitele de contaminare a culturilor OMG-uri ecologice şi convenţionale, în discuţiile
referitoare la interzicerea MON810 în ţările europene sau dacă ar putea să se menţină aceste interdicţii
şi altele. În cadrul acestor dezbateri poziţia României a fost fie favorabilă fie neutră. Acest lucru
sugerează că autorităţile competente din cauza principiului precauţiei, nu au făcut o analiză a riscurilor
OMG-ului în ceea ce priveşte mediul şi sănătatea lor.
În 2009 Ministerul Agriculturii a adoptat Regulamentele cu nr. 185 şi nr. 186 care lămuresc gradul de
contaminare cu seminţele OMG - inclusiv acele OMG-uri care nu sunt permise în UE nici pentru
cultivare nici pentru consum. Aceste reglementări constituie o încălcare a Directivei 2001/18/CE,
precum şi a recomandările explicite ale Comisiei Europene., care prevede că toate statele membre
trebuie să cadă la un acord comun privind acest aspect înainte de emiterea legislaţiilor naţionale. „În
prezent este în vigoare în UE principiul de toleranţă zero faţă de orice contaminare care poate proveni
din OMG-uri neautorizate. Pe cît se poate produsele româneşti nu trebuie livrate în alte ţări UE, dacă
astfel de reglementări nu vor fi anulate imediat“, ne lămureşte activistul de mediu român Dan
Craioveanu.
Există, totuşi, motiv de speranţă de când românul Dacian Ciolos a fost numit comisar UE pe probleme
de agricultură. El este cunoscut a fi purtătorul de voce al micilor agricultori. El are acum şansa de a
reforma agricultura europeană şi să îi asigure durabilitate pe termen lung. Şi să sperăm că această
nouă direcţie va fi liberă de OMG.
Autori: Christoph Arndt, Ekaterina Bykova, EkoConnect e.V.
Traducere: Oana Marinache
*

*

*

*

5. Pro Biodiversity Business
Naţiunile Unite au declarat anul 2010 ca Anul Internaţional al
Diversităţii Biologice. În timpul anului se vor organiza mai
multe proiecte cu scopul păstrării şi promovării diversităţii
ecologice menite să încurajeze organizaţii, firme şi persoane
fizice să contribuie activ la încetinirea pierderilor în
diversitatea biologică din întreaga lume.
În scurt timp tema diversităţii biologice a devenit importantă în
discursul internaţional despre durabilitate. În paralel aprecierea
întreprinderilor care se angajează pentru diversitatea biologică se
află în creştere. Totuşi o mare parte din firme nu cunosc
importanţa diversităţii biologice pentru activităţile lor comerciale şi
nici şansele care se ivesc pe piaţă ca urmare a promovării
acesteia.
Avalon şi Crem au publicat în ianuarie 2010 ghidul gratuit Pro
Biodiversity Business cu titlul „Let’s get it going!”. Avalon şi Crem,
ambele organizaţii cu sediul în Olanda, intenţionează să stârnescă

*
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interesul pentru acest subiect, pentru şansele care se ivesc tocmai pentru micii agricultori şi instituţii
agricole în general.
Tema principală a ghidului este centralizarea şanselor micilor agricultori în zonele rurale defavorizate
din sud-estul Europei. Totodată sunt analizate şi posibilităţiile pentru exportul produselor Pro
Biodiversity în Europa de vest. Ghidul urmăreşte să sprijine dezvoltarea întreprinderilor de gen Pro
Biodiversity şi să atragă atenţia asupra punctelor critice în aceast proces. Ghidul oferă informaţii
detaliate despre începerea unei afaceri Pro Biodiversity, despre cum se poate ajunge la o valoare
adăugată prin păstrarea diversităţii biologice şi prin ce măsuri de publicitate se poate promova tema
privind atât producătorii sud-est-europeni cât şi consumatorii din Europa centrală şi de vest.
Diversitatea biologică este condiţia de bază pentru funcţionarea sistemelor ecologice. Iar acestea ne
prestează servicii de care noi suntem dependenţi: apă curată, soluri fertile, polenizare pentru culturi,
reglarea climei, spaţii de recreere şi agrement şi resursele naturale în general. Toate aceste funcţii
păstrează viaţa pe pământ. O diminuare a diversităţii biologice înseamnă şi o pierdere din aceste
servicii ale diversităţii biologice. În prezent se pot identifica deja pericole pentru societate şi economie.
Toate întreprinderile au nevoie într-un fel sau altul de serviciile sistemelor ecologice. Orice exploataţie
agricolă care foloseşte apă potabilă este direct dependentă de aceste servicii şi astfel dependentă de
diversitatea biologică.
Organizaţia International Union for the Conservation of Nature defineşte afacerea ei Pro Biodiversity
astfel: „Procesele de producţie care duc la câştiguri păstrează în acelaşi timp diversitatea biologică şi o
exploatează în mod durabil, iar profitul care reiese din această exploatare este împărţit drept.”
Avantajele afecerilor Pro Biodiversity sunt evidente: în primul rând ele păstrează diversitatea biologică,
în al doilea rând ele generează profit iar în al treilea rând servesc solidarităţii sociale. Câteva exemple
pentru afaceri Pro Biodiveristy sunt: agricultura ecologică, creşterea animalelor cu intensitate redusă,
turism ecologic, silvicultură durabilă, agribusiness ecologic, creşterea raselor pe cale de dispariţie şi
selecţionarea tradiţională a plantelor.
Indicatorul evident pentru importanţa care o are diversitatea biologică pentru cetăţenii UE este Natura
2000, cea mai mare reţea de spaţii protejate. În ultimii 25 de ani au fost declarate peste 26.000 de spaţii
ocrotite în toate statele membre UE cu o suprafaţă totală de aproximativ 850.000 km². Aceasta
reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa UE. Natura 2000 este centrul politicii UE pentru mediu şi
diversitate biologică cu scopul de a asigura supravieţuirea specilor şi spaţiilor aflate pe cale de
dispariţie. Dar aici nu este vorba de un sistem strict de spaţii protejate interzise activităţilor umane.
Majoriatea acestei reţele se află în proprietate privată şi se cultivă în mod durabil – atât din punct de
vedere economic cât şi ecologic.
Ghidul poate fi descărcat la www.avalon.nl in secţiunea /documents.
Autori: Katja Bykova, Christoph Arndt EkoConnect e.V.
Traducerea: Nicoleta & Alexander Thomka
*

*

*

*

*

6. Organic.Edunet – o nouă bază de date referitoare la agricultura
ecologică
Organic.Edunet este un portal care sprijină accesul la
informaţiile electronice privind agricultura ecologică şi
ecologia agrară.Pe Organic.Edunet se pot salva rezumatele
diferitelor surse de informaţii într-o reţea de fişiere online.
Aceste surse pot fi de diverse genuri: emisiuni radio, filme,
site-uri internet, texte, publicaţii sau alte date, însă toate
tipurile trebuie să corespundă standardelor de calitate
Organic.Edunet.
Accesul la reţea se poate face prin portalul federaţiei
Organic.Edunet (http://portal.organic-edunet.eu) care oferă mai
multe posibilităţi pentru o căutare complexă privind conţinutul resurselor. Organic.Edunet a fost
conceput în primul rând pentru utilizarea în domeniul academic şi este accesibil în opt limbi cu softul de
bază de ultima oră.
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Un alt serviciu oferit de portal este Confolio, un fişier care permite participanţilor arhivarea resurselor
găsite. Accesul la Confolio se poate face şi ca vizitator la http://oe.confolio.org.
Persoane fizice şi organizaţii sunt invitate să contribuie cu surse electronice pe teme de agricultură
ecologică şi ecologie agrară în cadrul Organic.Edunet. Pe portal se pot face link-uri între colecţiile
membrilor pentru ataşarea la reţeaua Organic.Edunet.
Organic.Edunet este sprijinit de UE prin programul eContentplus.
Autor: Christoph Arndt, EkoConnect e.V.
Traducerea: Nicoleta & Alexander Thomka
*

*

*

*

*

7. Programul Avalon Networking 2010 primeşte sprijinul UE
Ne bucurăm să vă putem anunţa că Direcţia Generală pentru
Mediu a UE sprijină în acest an programul nostru pentru
îmbunătăţirea networking-ului în ţările din Europa Centrală
şi de Est, Asia Centrală, regiunea Caspică şi Turcia.
Programul Networking este un instrument important pentru
atingerea obiectivelor Avalon, întrucât el uneşte agricultori,
instituţii de stat, organizaţii non-guvernamentale, institute de
cercetare şi întreprinderi din domeniile agricultură ecologică,
diversitate biologică, protecţia mediului şi dezvoltare rurală
durabilă.
Programul actual cuprinde trei teme centrale:
1.Întălniri şi schimbul de experientă pentru membrii reţelei
2.Seminarii, conferinţe şi cursuri de specializare în diversitate biologică, schimarea climatică etc.
3.Comunicarea şi schimbul de informaţii între membrii, parteneri şi persoanele interesate.
Mai multe informaţii despre acest program pot fi găsite la www.avalon.nl la /news.
Unele informaţii şi evenimente care sunt organizate în cadrul programului sunt accesibile numai pentru
membrii. Doriţi să deveniţi membru? Pentru înregistrare vă rugăm să vizitaţi www.avalon.nl, secţiunea
/network şi /membership.
Autor: Linda Huisman
Traducerea: Nicoleta & Alexander Thomka
*

*

*

*

*

8. A 5.-a ediţie a Organic Marketing Forum din Varşovia se apropie
(6/7 mai 2010)
“Fair trade – economie ecologica – câştig pentru viitor“
A 5.-a ediţie a Organic Marketing Forum 2010 (OMF) va
începe în curând. OMF este cel mai important eveniment
pentru lumea afacerilor cu produse organice interesată in
Europa centrală şi de est. Aici se întâlnesc parteneri de
afaceri atât din cadrul regiunii, cât şi din afara ei. Combinaţia
dintre prezentări excelente şi workshop-uri, expoziţia ce
însoţeşte evenimentul, excursiile în regiunea Varşoviei,
întâlnirea serală, atmosfera specială şi participanţii calificaţi,
creează pentru OMF cele mai bune condiţii-cadru pentru
afaceri şi networking. OMF optimizează comunicarea şi
promovează relaţiile parrteneriale de afaceri, astfel creând condiţiile pentru o participare comună la
dezvoltarea unei Europe unite – organice, corecte, sustenabile şi ecologice.
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Valoarea Europei centrale şi de est în domeniul produselor organice creşte atât în ceea ce priveşte
cererea cât şi oferta de produse primare, precum de cele de calitate superioară. Acest lucru este valabil
în special în situaţiile în care situaţia economică este mai mult decât stabilă.
Patronii OMF sunt şi în acest an Ministerul Poloniei al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale si IFOAM EU
Group. Organizaţia este preluată de către EkoConnect – Centrul internaţional pentru producţie
ecologică în Europa centrală şi de est. Partenerii OMF în 2010 sunt CDR, ORA, Ekoland şi Polska
Ekologia.
Prezentarea de deschidere va fi ţinută de Dl. Martin Ott, preşedintele Consiliului al FiBL din Elveţia.
Accentele conferinţei de două zile sunt clar articulate: comunicarea cu consumatorii, inovaţia
sustenabilă în ceea ce priveşte produsele, o viziune mai adâncă asupra cosmeticelor şi acvaculturii
ecologice, precum şi asupra produselor provenind din animale. În mod adiţional, în centrul atenţiei se
vor afla şi biodiversitatea, canalele de distribuţie, nutriţia în şcoli, precum şi efectul şi aplicarea
directivelor UE. Fiecare dintre vorbitori posedă cunoştinţe bine fundamentate de-a lungul anilor în
sectorul organic. Prezentarea conclusivă va aborda unicitatea industriei si folosirea semnelor distinctive
în comunicarea cu consumatorii pentru a atrage atenţia asupra profilului industriei şi pentru a-l întări în
Europa centrală şi de est.
În mod suplimentar, vor avea loc şi trei workshop-uri referitoare la temele: „Distribuirea cărnii”, “Comerţ
internaţional” si “Organisme modificate genetic”. Workshop-urile oferă participanţilor cu aceleaşi interese
de afaceri ocazia excelentă de a coopera şi de a face schimb de experienţă.
Expoziţia ce însoţeşte evenimentul câştigă cu precădere interesul companiilor producătoare sau
distribuitoare de produse alimentare şi nealimentare naturale. Expoziţia este şi o oportunitate pentru
firme şi de altfel pentru întreaga industrie din Europa centrală şi de est de a-şi etala produsele, şi mai
mult de atât, o platformă excelentă de a câştiga noi partneri de afaceri. Salonul de expoziţie EXPO XXI
oferă cadrul adecvat pentru aceste activităţi.
Organic Marketing Forum este un eveniment internaţional şi va bineveni participanţi din 30 de ţări.
Limbile oficiale ale conferinţei sunt poloneza, engleza, rusa şi germana. “Interpreţi mobili” vor ajuta
gratuit la îndepărtarea oricăror probleme lingvistice întâmpinate în discuţii şi în stabilirea contactului.
Vă rugăm înregistraţi-vă sub: www.organic-marketing-forum.org.
Sau contactaţi-o pe D-na Monika Swigon via e-mail: monika.swigon@ekoconnect.org sau la telefon:
+49 (0) 3514568039.
Autori: Hans-Josef Brzukalla & Christoph Arndt, EkoConnect e.V.
Traducerea: Kinga Forró
*

*

*

*

*

9. Caută şi găseşte:
- Buletinele noastre informative ajung la peste 7000 de cititori, datorită multor traducători benevoli. Pentru a ne fortifica echipa căutăm mai mulţi traducători benevoli din germană / engleză în limbile cehă,
maghiară, slovenă şi lituaniană. Vă rugăm să ne scrieţi la adresa: redaktion@ekoconnect.org

- Procesator german caută mere ecologice din livezi părăsite sau din plantaţii de meri pentru procesare.
Cei interesaţi, să scrie la adresa: redaktion@ekoconnect.org

- Brutărie ecologică în Transilvania, România, cu vorbire în limba germană, caută urgent brutar de panificaţie ecologică. Cei interesaţi să scrie la adresa: redaktion@ekoconnect.org

- Fermă ecologică în Ucraina aflată în perioada de conversie (150 km de Kiev) caută partener ca asociat. Cei interesaţi să scrie la adresa: redaktion@ekoconnect.org
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10. Evenimente 2010
Dată
06.05.07.05.

Eveniment
Al 5.-lea Organic
Marketing Forum

Locaţie
Varşovia,
Polonia

26.05.28.05.

Health Life

Moscova,
Federaţia
Rusă

27.05.

European Organic
Congress
2010
(Partea I)

Madrid,
Spania

10.06.11.06.

Sustainable
Foods
Summit

Amsterdam,
Olanda

30.06.02.07.

10th Bioacademy
2010

Lednice,
Republica
Cehă

21.06.22.06.

European Organic
Congress
2010
(Partea a
II-a)

Roma, Italia

30.05.01.06.

Bioneers Global

Zeist, Olanda

07.07.10.07.

Seminar: Cartofi
ecologici –
Perspective
pentru Europa de est
Oekologika

Letonia

Al 4.-lea seminar
european despre AgroBiodiversity si
SAVE Meeting 2010
3rd International
Conference

Castelul
Criewen,
Berlin,
Germania

Evenimente
Avalon în

România

17.07.18.07.
03.09.05.09.

09.2010
26.10.30.10.20

Blaubeuren,
Germania

Kazahstan

Temă
Sesiune internaţională cu tema
prelucarea şi vânzarea produselor
organice alimentare, nealimentare
şi primare
Health Life este evenimentul pentru
companii din sfera producţiei şi
promovării de produse naturale şi
ecologice
New Green Deal for Sustainable
Food Chains – protejarea climei şi a
biodiversităţii – folosirea sustenabila
a resurselor si crearea locurilor de
munca „organice“ în industria
alimentară
Scopul Summit-ului “Sustainable
Foods” este abordarea problemelor importante din industria alimentară, referitoare la sustenabilitate şi la
etichetarea eco a produselor
(ca fiind de exemplu bio, fair
trade, etc.)
Politica agrară şi agricultura organică
în UE după anul 2013. Siguranţa şi evitarea înşelăciunii în producţia ecologică
Acest congres este menit să creeze
o platformă pentru evaluarea
primului an al punerii în practică a
regulamentului UE privind producţia
ecologică şi etichetarea produselor
ecologice (CE 834/2007)
Natura ca model de afaceri,
tehnologie şi economie

Seminar in limba rusă pentru
companii mari provind reorientarea
spre cultivarea organică a cartofului:
situaţia pieţei, tehnica de producţie şi
de împachetare
Expoziţie cu public şi vânzare pentru
produse organice, sănătate, nutriţie,
protecţia mediului, energii curate şi
viitor
“AgroBiodiversity – o componentă
esenţială a biodiversităţii”

Industria organică în ţările central- şi
esteuropene, precum şi
centralasiatice
Întâlnire în cadrul reţelei de membri
şi conferinţă despre schimbările

Link/Contact
www.organicmarketingforum.org
www.life-expo.ru/eng

www.organiccongress-ifoameu.org

www.sustainablefood
ssummit.com

http://bio.bespin.cz/:
en:start
www.organic-congress-ifoam
eu.org

http://www.bioneers.org/do
cuments/Bio
neers_Global.pdf
www.ekoconnect.org

www.oekologika.com
www.wildpferdgehege-liebent
hal.de

www.conference.organiccenter.kz
www.avalon.nl
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România 2010

Traducerea: Kinga Forró, EkoConnect e.V.

climaterice, biodiversitate şi protecţia
mediului; seminar cu tema
multifuncţionalitatea agriculturii
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V-a plăcut Buletinul Informativ EkoConnect?
Atunci ne bucurăm dacă îl transmiteţi colegilor şi cunoscuţilor interesaţi.
Dacă aţi primit Buletinul Informativ prin retransmitere şi dacă doriţi să îl primiţi personal de acum încolo, vă rugăm
să ne scrieţi pe adresa de email redaktion@ekoconnect.org cu titlul ‚Subscribe EkoConnect Infobrief’.
Dacă nu mai doriţi să primiţi Buletinul Informativ vă rugăm să ne trimiteţi un E-mail cu titlul ‚Unsubscribe
EkoConnect Infobrief’.
Cu salutări cordiale,
Colectivul de redacţie al Buletinului Informativ.

Avalon este o organizaţie non-profit din Ţările de Jos şi este activă în promovarea agriculturii ecologice. Avalon sprijine
comunele rurale în regiunile central şi est europene, şi promovează deasupra devoltarea unei societăţi rurale durabile. În
modul acesta, sprijinăm natura şi mediul, condiţiile sociale şi economia locală, cooperând mereu cot la cot cu organizaţiile
locale precum comune, gospodari, autoritaţi etc.
Avalon network
Una dintre ţintele noastre cele mai importante este de a facilita întâmpinarea între organizaţii, universităţi şi experţi prin faptul
că oferim informaţii şi o platformă de a discuta împreună. Cunostinţele privind dezvoltarea capacităţilor şi privind piata şi
dezvoltarea sa joacă un rol important în ce priveşte programele politicilor agrare şi de protecţiei mediului. Activităţile noastre
cuprind seminare, instruirea instructorilor şi întreprinderilor modele ca şi dezvoltarea capacităţilor şi proiectelor de sprijin.
Prin aceste activităţi diverse şi întălnirile diferiţilor participanţi a luat naştere un network imens cu peste 150 de membri din
domeniul agriculturii ecologice, protecţiei mediului, biodiversităţii şi a dezvoltării durabile în spaţiul rural. Acest network leagă
oameni care sunt activi în cadrul proiectelor Avalon cu specialişti la nivel european şi international. Avalon promovează acest
network prin comunicaţie şi prin construcţia instrumentelor cu care se pot dezvolta capacităţile mai departe.
Doriti să deveniţi membru?
Doriti să deveniţi un membru al reţelei noastre? Vă rugăm să completaţi formularul pe care il găsiţi pe sit-ul nostru
(www.avalon.nl/Netz) Sunteţi deja membru? Atunci invitaţi îi şi pe colegi, prieteni sau alte grupuri interesate de a deveni
membru.

EkoConnect este o organizaţie non-profit cu sediul în Germania, care sprijină schimbul de informaţie, cunoştintă şi expertiză
în domeniul agriculturii ecologice. Organizatia serveşte ca un network pentru oameni şi organizaţii din sectorul bio în Europa de
Est şi de Vest, pentru a se întălni şi de a interacţiona împreună.
Scopul principal este sprijinirea şi punerea în legătura a actorilor si activităţilor pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii în
Europa Centrală şi de Est şi îmbunătăţirea disponibilităţii produselor şi a alimentelor de provenienţa ecologică. În scopul
acesta, EkoConnect functioneză ca un punct central de informare, promovează oportunităţi de întălnire, schimb de experienţe
şi perfecţionare şi sprijină de asemenea autorităţile publice care doresc să dezvolte structuri pentru agricultura ecologică. La
rândul său, EkoConnect este sprijinit de o comisie de experţi care oferă consultanţă din punct de vedere strategic şi tematic.
Doriţi să deveniţi membru?
Membrii EkoConnect sunt experţi şi organizaţii din toată Europa care dispun de o experienţă îndelungată în crearea structurilor
agriculturii ecologice, dar sunt şi non-experţi care sunt interesaţi de instruire/perfectionare sau de a sprijini ideea bio. Şi
dumneavoastră ne puteti sprijini prin a deveni un membru susţinător sau ca şi membru ordinar. Vă rugăm să completaţi
formularul de pe site-ul nostru (http://www.ekoconnect.org/membership.html). Deja sunteţi membru? Atunci, spuneţi mai
departe şi invitaţi îi şi pe colegi, prieteni şi alte grupuri interesate de a deveni membru.

In Partnership with Avalon under the Network programme 2010 financed by
DG Environment Life +

12
Fotografii:

1. http://ec.europa.eu/agriculture/organic/toolbox/photos_de&imageid=6CEC778B-DAF7-D40610FC57034040D37A&catid=7EE4332B-19B9-E543-C878E777663E46BF

2. http://ec.europa.eu/agriculture/organic/toolbox/photos_de&imageid=0F01490D-19B9-E543C8F1DC1AE5DDEEA8&catid=54A79A07-19B9-E543-C8562655870B3F51

3. http://www.sxc.hu/photo/683952
4. http://www.sxc.hu/photo/772047
5. http://www.sxc.hu/photo/1196242
6. http://www.sxc.hu/photo/1273994
7. http://www.avalon.nl/
8. http://ekoconnect.org/

