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Milé čtenářky a milí čtenáři,

V našem posledním informačním dopise jsme Vás povzbudili, podílet se na úsilí o zákaz
geneticky pozměněných organizmů. Tato kampaň, která je iniciativou akční skupiny
Avaaz, má za cíl, získat jeden milión podpisů pro petici potřebnou k zákazu geneticky
pozměněných potravin. Tato iniciativa se zatím prokázala jako úspěšná, neboť byla
podpořena již více než 600.000 podpisy. Pokud jste se ještě k této kampani nepřipojili,
existuje
ještě
možnost,
to
udělat
nyní:
https://secure.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/?fp
V tomto vydání informačního dopisu informujeme o jednom povzbuzujícím úspěchu v boji
proti geneticky pozměněných organizmech: Bulharsko je jedním příkladem k tomu, čeho
lze docílit společnými akcemi. Dále se dočtete o nárůstu bio-sektoru na Slovensku, kde
během krátké doby vyrostl ohromnou rychlostí počet ekologických provozů a kde nabízí
ekologický trh ještě potenciál pro další nárůst.

Mezinárodní centrum pro
ekologické zemědělství
střední a východní Evropy

Pro mnoho spotřebitelů se stávají ve střední Evropě stále důležitějším otázky ohledně
ochrany životního prostředí, čestnosti a regionality.Pro mnoho z nich není dostačující,
kupovat pouze ekologické potraviny. Zajímají se stejně tak o produkty, které za sebou
zanechávají slabý obtisk CO2. Více k tomuto tématu se dočtete v našem prvním článku.

Telefon: +49 (0) 351-20 66
172
Fax: +49 (0) 351-20 66 174

Další zajímavou iniciativou v ekologickém zemědělství je vlastní sklizeň zeleniny. V
našem článku popisujeme, jak si lze v Německu a Rakousku nyní od některých
ekologických provozů, které se nacházejí nedaleko měst, pronajmout malé parcely, a tím
se neustále zásobovat čerstvou zeleninou nejvyšší kvality.

EkoConnect –

info@ekoconnect.org
www.ekoconnect.org

Jsme také moc rádi, že Vám můžeme sdělit, že Organic Marketing Forum, které se
konalo začátkem května ve Varšavě, opět přilákalo účastníky z více než 30 zemí. Tím
získalo na vzrůstajícím hospodářském a také politickém zájmu.
Přejeme Vám hodně zábavy při čtení našich článků.
Christoph Arndt, Katja Bykova & Linda Huisman
Překlad: Romana Braeuer
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1.Ochrana životního prostředí, čestnost, regionalita:
Účinky na odbyt bio-produktů?
Ekologické produkty jsou většinou lepší. V Německu
lze z tohoto vyjádření vycházet na základě jedné
retrospektivy z 52 testů na zboží v letech 2002 až
2010 (Stiftung Warentest, 2010). 75% testovaných
bio-prudktů se ukázalo bez zbytků pesticidů,
přičemž je to u konvenčních produktů pouze 16%.
Ekologické produkty se od konvenčních produktů
liší také chutí, neboť zůstávají převážně v přírodním
stavu a často se také odpouští od přídavných látek.
Proto jsou spotřebitelé také ochotni platit více za
ekologické produkty. Honorují tím spotřebitelé také
automaticky hodnoty jako je ochrana životního
prostředí, čestnost a regionalita?

Foto: EkoConnect e.V.

Ekologické zemědělství má v podstatě dobrý dopad na životní prostředí, jak nedávno potvrdila FAO.
Pozitivní účinky má hlavně zredukovaná spotřeba energie, především upuštěním od energeticky
nákladných minerálních dusíkatých hnojiv. Dalším plusem je ukládání uhlíku v humusu. Ale když musí
být suroviny a hotové produkty přepravovány přes další dlouhé trasy, pokud možno ještě nákladními
vozy nebo letecky, může toto zřetelně zhoršit výskyt CO2 (nebo tzv. „CO2-stopu“) pro přípravu
ekologických potravin. Čerstvé, nízko zpracované produkty z regionu a dané sezóny vytvářejí mnohem
slabší „CO2-stopu“ než zpracované hotové produkty jako např. zmražené hranolky. Pro spotřebitele hrají
otázky ohledně ochrany životího prostředí, čestnosti a regionality stále větší roli, a mnoho z nich si je
vědomo toho, že ekologické produkty nemají sami od sebe dobrý dopad na životní prostředí, že se
nezakládají vždy na férových partnerství a že také nepřicházejí nutně od – často znevýhodněných –
producentů z daného regionu.
Obchodníci a zemědělské svazy zde reagovaly, aby vyhověly zájmu spotřebitelů na dodatečném užitku
pro životní prostředí a společnost jimi zaplacených ekologických potravin. Kromě toho jde sotva o to, se
vyčlenit z masy bio-potravin účinným příznakem jedinečného postavení. Spotřebitelé nechtějí kupovat
pouze „zdravé“ produkty, nýbrž také takové, které jsou „férové“ k člověku a životnímu prostředí. Přitom
se stává zorným bodem stále více férový obchod ve vlastní zemi nebo mezi průmyslovými zeměmi:
Získá domácí zemědělec spravedlivou odměnu? Vybuduje sociálně pojištěnou práci v regionu? Dovolí
obchodní styky v řetězci tvorby hodnoty v produkci všem zúčastněným dlouhodobé planování?
Tak nabízí např. svaz Naturland od února 2010 jako první ekologický svaz v Německu „férovou certifikaci“, která pokrývá vedle "eko" požadavků také směrnice férového obchodu. Členové a partneři
Naturlandu v Německu a v zahraničí mohou jejich produkty nyní označit jako „férové“. Další initiativou je
akční společenství “čerstně & regionálně“ pod vedením svazu Demeter Berlin-Brandenburg. Členové
tohoto akčního solečenství se zavazují dodržovat sociální standarty a odebírat minimálně 80% surovin z
regionu. Třetím příkladem je spolek BioFair, ve kterém se sjednotilo několik bio-podniků v kampani
nazvané "nejlepší bio – férově pro všechny". Jejich nabídka zahrnuje mléčné produkty, maso, chléb,
vejce, ovce, zeleninu a sušené zboží.
V jedné spotřebitelské studii na jaře 2009 přiznalo 44% dotázaných, že kupují férově smluvené
produkty. Zaplatili za to v roce 2008 zhruba 266 milliónů Euro – 38% více než v roce 2007. To
dosvědčuje tomu, že spotřebitelé přikládají stále větší význam v rámci jejich kupního rozhodnutí
spravedlivému hospodaření stejně jako účinkům na životní prostředí.Více informací najdete na:
www.naturland.de/fairzertifizierung.html
www.fair-regional.de; www.biofairverein.de
Autor: Christoph Arndt, EkoConnect
Překlad: Romana Braeuer
*

*

*

*

*
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2. Na návštěvě v nadaci Avalon (Nizozemí): učení a degustace
V dubnu tohoto roku proběhla cesta zástupců
ekologických zemědělských sdružení např.
z
Gruzie, Makedonie, Srbska a Ukrainy do Nizozemí,
během které navštívili mj. frýský pivovar 'Us Heit' (Otče
náš), kde ochutnali zdejší frýské přírodní pivo. Vedle
pivovaru, který používá stále více ekologických surovin
a který chce do budoucna pracovat plně ekologicky,
si v Nizozemí hosté ze střední a východní Evropy
prohlédli ještě několik dalších ekologicky pracujících
zemědělských a potravinářských podniků. Návštěvu
organizovala nadace Avalon v rámci svého programu na
rozvoj spolupráce v oblasti udržitelého zemědelství.

Foto: Avalon

Cílem pětidenní cesty byla výměna zkušeností a myšlenek. V jejím rámci si účastníci prohlédli několik
podniků, jako např. farmu "Ons Verlangen" nedaleko Amsterdamu, která propojuje ekologické
zemědělství s pomocí lidem s postižením. Dále farmu produkující biochipsy, biosýr a biokonzervy (FZ
Organic ve městě Wolvega) nebo ekologickou farmu produkující mléko a zeleninu, které nabízí i v
přímém prodeji (De Eerste v Marknesse). Další zastávkou byl biosupermarket Ekoplaza v Bussumu a
nizozemské ministerstvo zemědělství, kde návštěvníci získali informace o situaci ekologického
zemědělství v Nizozemí.
Tento projekt na podporu výměny zkušeností a znalostí podpořilo i DG Životní prostředí Evropské
komise. A první úspěch se již dostavil: jedna moldavská firma se již pustila do opatření s cílem nechat
produkovat z vlastních brambor biochipsy.
Na webové stránce www.avalon.nl si můžete přečíst kompletní zprávu o této cestě (pod News and
Events). Máte-li zájem o pozvánky a semináře, sledujte pravidelně uvedenou webovou stránku.
Autorka: Linda Huisman, Avalon
Překlad: Marek Liebscher
*

*

*

*

*

3. Vypěstuj si sám – čerstvá biozelenina po celou sezónu
"Vypěstuj si sám“ – tak se jmenuje nabídka některých
farem v blízkosti měst, které nechávají zahradničit
zákazníky na vlastních pozemcích. Nabídka tak zahrnuje
nejen radost z čerstvé a vlastními silami vypěstované
zeleniny, ale i oddych od starostí všedního dne a pobyt
v zeleni. Především děti tak v praxi získávají znalosti o
ekologickém zemědělství, o tom jak se pěstují rostliny a
co jim dělá dobře.
Důvěra je dobrá – kontrola lepší. Všichni bychom rádi měli
jistotu, že naše potraviny pocházejí z důvěryhodných zdrojů.
Foto: Regine Bruno, Information Point Austria
Ale kdo má tu možnost, založit si vlastní ekologickou
zahrádku? Koncept ekologické samosklizně pochází z
Rakouska. Za jednorázový poplatek si lze od května do listopadu pronajmout předpřipravené záhony s
různými druhy zeleniny, květin nebo koření. Pronajímatel zaseje na jaře rostliny v táhlých řadách, které
pak napříč rozdělí. Tato dílčí políčka pak zahrnují různé rostliny, které zákazníci sklízí během celé
sezóny. Zákazník se podpisem smlouvy zavazuje obhospodařovat své pole ryze ekologickým
způsobem, tj. bez systetických hnojiv, chemických postřiků, nebo že nenechají políčko zaplevelit. Také
dodatečná sadba nebo setba musí být ekologická, aby nedošlo k ohrožení ekologické certifikace
pozemku. Pronajímatel poskytne zahradnické nářadí, vodu na zalévání a odborné rady (např. vyhlášení
„škůdce měsíce“ nebo tipy na složení různých preparátů). V polovině listopadu se sklizená pole vrací
pronajímateli k další kultivaci a přípravě na zimu.
Podle výzkumu univerzity v německém Kasselu stačí na zabezpečení čtyřhlavé rodiny zeleninou během
sezóny pole o výměře 85 m² obsahující 20-25 druhů rostlin. Dalším pozitivem pro nájemce je rekreace a
trávení času na čerstvém vduchu s rodinou, s piknikem v přírodě ap. Pozitivem pro zemědělce je získání
zákazníků a možný přímý prodej dalších produktů (mléko, vajíčka, maso).
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Zkušenosti z Německa a Rakouska ukazují, že se konceptu samosklizně daří na okraji velkých měst.
Cílovou skupinou jsou především rodiny z okolí farem. Zákazníci jsou o projektu informováni reklamou v
místních novinách, lokálních televizích a rádiích nebo na veřejných akcích. Např. v Kolíně nad Rýnem
rozdávali během zdejšího karnevalu ekologičtí zemědělci místo sladkostí sadbové brambory opatřené
malou reklamní informací. Důležitá je též dobře zpracovaná a přehledná internetová prezentace.
Více informací naleznete v němčině zde:
www.selbsternte.at
www.wiz.uni-kassel.de/dfh/selbsternte/weitere_standorte.html
EkoConnect organizuje ve dnech 11.-16. října 2010 seminář v Drážďanech na téma přímého marketingu
v ekologickém zemědělství, na kterém budou prezentovány příklady samosklizně, přímého prodeje
nebo dodávek do domu. Zájemci se mohou přihlásit od července na webových stránkách EkoConnectu.
Kontaktní osoba: Inka Sachse (inka.sachse@ekoconnect.org)
Autorka: Inka Sachse, EkoConnect
Překlad: Marek Liebscher
*

*

*

*

*

4. Avalon a SOS-vesnička spojí síly v Ghaně
Avalon pracuje i za hranicemi střední a východní
Evropy. Od roku 2009 totiž realizuje v Ghaně, (v západní
Africe) spolu s SOS-vesničkou projekt, s jehož pomocí
se mají vytvořit vazby mezi SOS-vesničkou, rodinou,
společenstvím a ekologickým zemědělstvím. Našim
cílem je zřídit demonstrační statek, aby jsme žáky (12-18
let) a i mladé lidi (18-25 let) seznámili s principy
ekologického zemědělství. Díky tomu mohou na farmě
pracovat a naučit se vydělat si peníze právě v
zemědělství.
Foto: Avalon

Tento projekt je financován tzv. Schokland-Fundem
(programem nizozemského Ministerstva pro zahraniční
záležitosti) a soustředí se na dlouhodobé efekty. Aby se zlepšilo zajištění potravy a životních podmínek
v obcích, chce tento projekt pro obecní společenství vybudovat obnovitelné základy existence a chce
mu dát možnost, aby bylo méně závislé na kolísajících cenách potravin. Proto se tento projekt cíleně
soustředí na sociálně slabé rodiny, na jejich děti a mládež v těchto společenstvích, za účelem bojovat
proti negativnímu působení dnes drasticky stoupajících cen potravin. Investuje se tak do generace, která
bude muset později podpořit nutné a vznikající změny v oblasti hospodářství.
Autorka: Linda Huisman, Avalon
Překlad: Michaela Myslivcová
*

*

*

*

*

5. Slovensko: explozivní růst počtu ekologických farem
Slovenské ekologické zemědělství je stále silně orientováno
především na export. Většina podniků je relativně velká (v
90-tých letech více jak 600 ha). V současnosti však přesto
velmi rychle roste počet ekologicky hospodařících farem
(od roku 2004 v průměru o 30% ročně), a to především díky
menším farmám, které vznikají v horských oblastech.
Nedostatek domácích zpracovatelských kapacit je stále
problém brzdícím rozvoj slovenského biosektoru, ale i tak
se jeho podíl postupně stále zvětšuje.
Rozvoj ekologického zemědělství započal na Slovensku v roce
1991, kdy se skupina velkých družstev přeorientovala na
ekologické zemědělství. Další velký krok nastal na konci 90-tých

Copyright © 2010, Búšlak Oil s.r.o.
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let, kdy plocha ekologicky obhospodařovaných ploch dosáhla 50.000 ha (1998), na kterých hospodařilo
cca 80 podniků. Od vstupu do EU vzrostla během několika let plocha ekologicky obhospodařované
plochy na 144.219 ha v roce 2009, což představuje 7,5% zemědělské plochy a 3,4% orné půdy
(Naturalis, 2009). Od roku 2004 rostl počet (463) ekologicky hospodařících farem těměř explozivně.
Nové podniky vznikly především v pohořích východní poloviny Slovenska. Mnoho z nich chová skot a
např. mezi lety 2003 a 2008 rostl počet biokrav ročně o 50%. Dnes chová již 68% ekologických farem
biocertifikovaná zvířata. Zatímco v 90-tých letech byla průměrná velikost farem ještě nad 600 ha, klesla
do roku 2009 tato hodnota na 315 ha (z toho 100 ha u orné půdy).
Největší ekologické podniky vlastní tisíce hektarů půdy a produkují hlavně pšenici, kukuřici, ječmen (i
sladovnický ječmen) a slunečnicový olej. V zahradnictví jsou významnými produkty léčivé byliny (např.
meduňka, heřmánek, máta), jakož i chřest a zelenina určená pro dětskou potravu.
Na počátku bylo slovenské ekologické zemědělství orientováno hlavně na export. Obilí, luštěniny a
rostlinné byliny se nezpracované vyvážely do zení EU a do Švýcarska. Středně velký ekologický mlýn
Búšlak (obrázek) dnes vyrábí ekologický slunečnicový olej a řepkový olej. Také léčivé rostliny a koření
se již nevyvážejí v surovém stavu, nýbrž v podobě čajových sáčků nebo eterických olejů. Export
zemědělských surovin je však stále tvoří velkou část motoru rozvoje ekologického zemědělství.
Slovensko mají evropští ekologičtí zpracovatelé v oblibě, protože díky převaze velkých farem lze vyrábět
velké množství homogenních produktů. Kontrola dodržování ekologických standardů a certifikace je
velice transparentí, protože existuje pouze jedna autorizovaná inspekční organizace (Naturalis). Země
má výhodu v krátkých přepravních vzdálenostech k nejdůležitějším biotrhům v Evropě.
Ekologický sektor má na Slovensku velký potenciál dalšího rozvoje. Podle slovenské agentury pro
ekologické zemědělství ÙKSÚP se jen 23% ekologické produkce dostane na trh. (Zbytek se používá
jako krmivo pro zvířata). A téměř polovina z toho se prodává konvenčním způsobem. Domácí poptávka
po ekologických potravinách roste, ale např. slovenské biomléko se stáčí v zahraničí a je pak do země
reexpertováno. Slovenští ekologičtí výrobci již ale produkují různé nudle a mléčné produkty, takže se dá
očekávat, že především na rodinných farmách v horských oblastech se stane zpracování mléka
důležitým faktorem.
Autoři: Bianca Lieske, Christoph Arndt, EkoConnect
Překlad: Marek Liebscher
*

*

*

*

*

6. Pomocné látky v půdě – Východ a západ se učí společně
Východní Evropa vede ve výzkumu ohledně pomocných látek v půdě pro
zlepšení upotřebitelnosti živin ze strany rostlin, pro zvýšení obsahu
humusu a pro zlepšení života půdy. Tato zkušenost bude nyní společně
zužitkována na Východě a Západě.
Již od 70. let se na všech středo- a východoevropských univerzitách
spolupracovalo se zemědělskými fakultami s cílem používat půdní baktérie v
zemědělství. Přitom hrají pojiva dusíku jako tzv. hlízkové bakterie podstatnou
roli. V 80. letech byl tento výzkum pod tlakem potřeby hnojiv a chybějících
surovin na Východě ještě podporován. Politický převrat na začátku 90. let tyto
snahy rychle zhatil. A již existující úspěchy šly stranou.
Soukromé firmy v Německu, ale i výzkumné instituty ve střední a východní
Evropě, se tomuto tématu začaly však opět věnovat. Existují produkty, které
jsou zralé pro uvedení na trh a to nejen ve východní Evropě, nýbrž i v
Německu. To jsou vlastně výsledky společného bádání na Východě a Západě.

Foto: Ponomarenko

Jako příklad je možné uvést produkt jménem Azobac firmy Agrel, který je
úspěšně používán v ruském zemědělství. Je založen na bakterii Azotobacter, se kterou experimentují
také univerzity v Budapešti a Halle/Saale a díky ní byl zaznamenána úspěšná pojiva dusíku a
signifikantní zlepšení zdraví rostlin. Azotobakter byl viděn jako spotřeba humusu. Speciální koktail
z Azotobacteru, Azospirilliumu, Megatheriumu, droždí a stopových prvků jménem Azobac spojuje pojiva
dusíku jako fosfát a bez draslíku jen s vytvořením humusu. Čistě biologický produkt se rozpouští ve
vodě v poměru 1,5 kg na 1ha a pomocí polního postřikovače je vypouštěn. Náklady se pohybují okolo
50 Eur za hektar. Azobac se používá po sklizni obilí, aby se urychlil sběr slámy a tím se předešlo
napadení škůdci.

6
Jiné produkty jsou Biolan a Radostim ukrajinské firmy Agrobiotech jako Agrostimulin a Humisol
německé firmy Agrostim, které byly vyvinuty hlavně na Ukrajině. Tyto produkty se používají především
ve východní Evropě, v centrální Asii, ale také i v Izraeli a Německu. Zvlášť na Ukrajině jsou tyto
produkty upřednostňovány v ekologicky hospodařujících firmách. Otázku, zda pomocné látky v půdě smí
být používány v ekologické firmě, musí konec konců zodpovědět kontrolní stanice firmy.
Více informací na: www.agrel.de; www.agrostim.de; www.agrobiotech.com.ua; www.radostim.de
www.soils.wisc.edu/extension/pubs/2006noncon_with_ref.pdf
Autor: Christoph Arndt, EkoConnect
Překlad: Michaela Myslivcová
*

*

*

*

*

7. Bulharsko: Zákaz GMO na příštích pět let
Aniž by se Bulharsko oficiálně vzdalo GMO
produktů, což podle směrnic EU ani nejde, rovnají
se nová opatření v bulharském zákoně o GMO
praktickému zákazu – GMO nebudou mít v příštích
pěti letech v Bulharsku místo.
V únoru 2010 se Výbor pro životní protředí a
vodohospodářství bulharského parlamentu dohodl na
pětiletém zákazu geneticky modifikovaných organizmů
(GMO). Zákaz byl následkem vlny protestů v pěti
velkých bulharských městech – v Sofii, Ruse, Varně,
Plovdivu a Velikem Tarnovu. Pod peticí požadující
Foto: Krassimir Yuskesseliev
Bulharsko bez GMO se podařilo sesbírat více než 15
000 podpisů a dalších 5000 podpisů požaduje zákaz kukuřičného druhu MON810. Premiér Bojko
Borisov dostal 2000 pohledů namalovaných dětmi s výzvou, aby GMO v Bulharsku nebyly povoleny.
Podle Národního centra pro výzkum veřejného mínění, které sídlí v sofii, je většina Bulharů (97%) proti
tomu, aby se v zemědělství používaly GMO. Na veřejné mínění zareagoval bulharský parlament a 18.
března odhlasoval zpřísňující zákon, který teď hospodářskému i vědeckému pěstění geneticky
modifikovaných kultur prakticky zabraňuje.
Zákon požaduje minimální odstup 30 kilometrů mezi poli s GMO a chráněnými oblastmi, ať už v rámci
projektu Natura 2000 nebo jinými. Vzhledem k tomu, že Bulharsko je relativně malou zemí a chráněné
oblasti tvoří téměř třetinu jeho rozlohy, je dodržení třicetikilometrové vzdálenosti mezi poli v chráněných
oblastech a poli s geneticky modifikovanými organizmy prakticky nedodržitelná. To znamená, že v
Bulharsku bude pěstění GMO vlastně nemožné.
Kromě toho byl vysloven důrazný zákaz zavádět v Bulharsku geneticky modifikované varianty šesti
druhů plodin, které mají pro bulharské zemědělství strategický význam – obilí, ovoce, zelenina, růže,
tabák a bavlna.
Změny v zákoně zakazují také GMO druhy, které byly Evropskou komisí již povoleny, jako např.
Brambory Amflora od BASF nebo geneticky modifikovaná kukuřice firmy Monsato. Pokuta za
nedodržení GMO předpisů může činit až 1 000 000 BGN (asi 13 000 000 Kč). Odpůrci GMO jsou s
novelou zákona spokojeni.
Milen Sotjanovz bulharského spolku Bioproducts uvedl: „Bulharsko chce mít v roce 2013 8%
zemědělské plochy obdělávaných polde biostandardů.“ Nyní leží procentuální zastoupení jen na 0,16%.
Ale výhled je slibný – podle bulharského opozičního poslance Ljutvi Mestana se k ekologickému
zemědělství v Bulharsku hodí 70% zemědělské půdy.
Autorka: Katja Bykova, EkoConnect
Překlad: Stanislav Tomčík
*

*

*

*

*
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8. V. Organic Marketing Forum (OMF) ve Varšavě – ohlédnutí
Stejně jako každým rokem sei letos v květnu konal
Organic Marketing Forum. S asi 380 účastníky z
téměř 30 zemí si fórum udrželo stabilní počet
návštěvníků. Zato vzrostl počet vystavovatelů na 60
a vzrůstá také podíl rusky mluvících účastníků.
Opětovná účast polského Ministersvta zemědělství a
IFOAM, kteří nad fórem převzali záštitu, jsou
důkazem zájmu a kvality.
Význam střední a východní Evropy jednak jako odbytiště
bioproduktů, jednak jako zdroje surovin a vysoce
kvalitních biopotravin trvale roste. To podtrhla i uvítací
slova zástupce ministerstva zemědělství Artura
Lawniczaka a ředitele skupiny IFOAM EU Marca
Schlütera. Zástupce českého ministra zemědělství Jiří
Foto: Ryszard Dziedzic
Urban jasně poukázal na to, že cesta k tomu, aby lidé
považovali ekologické zemědělství za samozřejmé, je ještě dlouhá.
Role OMF v tomto procesu je rolí mostu myšlenek, lidí, obchodů a produktů na biotrhu. OMF je
nejdůležitější platformou ve střední a východní Evropě, na níž je možné vyměňovat si zkušenosti z
ostatních zemí a získat informace o tom, jak se dají tyto zkušenosti převést do praxe. Podnikatelé a
odborníci představili ve více než 20 odborných příspěvcích své osobní zkušenosti s budouváním a
rozvojem ekotrhu ve svých zemích So schilderten Unternehmer und Experten in mehr als 20 Fachvorträgen ihre ganz persönlichen
Erfahrungen im Aufbau und der Entfaltung des Öko-Marktes in ihren Ländern – především Martin Ott,
předseda nadace Výzkumného ústavu biologického zemědělství (Forschungsinstitut für biologische
Landwirtschaft - FiBL).
Další důležitý příspěvek byl od Burkharda Sonnenstuhla. Z Bio-BrotBoxu, který vznikl před lety jeho
iniciativou, se mezitím v Německu stala zavedenou institucí. Cílem je obdarovat prvňáčky v první den
školy zdravými bioprodukty. Tým Bio-BrotBoxu věnoval OMF 400 balíčků. Polští partneři se postarali o
polské bioprodukty, takže každý z účastníků obdržel autentický polský biobalíček – jako názorný příklad
v Německu úspěšné strategie uplatnění bioproduktů na trhu. Úspěch na sebe nedal dlouho čekat –
americká škola ve Varšavě chce s touto akcí v letošním roce začít a polská UPS se nabídla, že
bezplatně převezme distribuci balíčků. Dobrý příklad přeshraniční inspirace.
Organizátorem OMF je EkoConnect. Partnery jsou polský spolek Ekoland, polská poradenská služba
CDR, Organic Retailers Association ORA, polský svaz producentů biopotravin Polska Ekologia a
nizozemská nadace Avalon. OMF by se ovšem nemohlo uskutečnit bez spolupráce sponzorů. V této
souvislosti je EkoConnect hrdý na to, že získal prvního polského sponzora. Polska Ekologia poskytla
prvotřídní finger food občerstvení, v čemž ji podpořil i polský ministr – podařená demonstrace polské
bionabídky.
Tradičním závěrem OMF je udělení ceny Best of Organic. Tentokrát ji získal smoothie od firmy Bio Food
(Polsko), čokoláda od Naturata (Německo) a kosmetický přípravek firmy Styx – skutečně evropský
vásledek.
V květnu 2011 pozve EkoConnect účastníky opětovně do Varšavy na VI. ročník OMF, který se bude
věnovat vývoji ekotrhu ve střední a východní Evropě. Už teď je jisté, že se mezitím trh bude dale rozvíjet
a že jeho role bude narůstat.
Více informací najdete na www.organic-marketing-forum.org.
Autoři: Hans-Josef Brzukalla, Christoph Arndt, EkoConnect
Překlad: Stanislav Tomčík
*

*

*

*

*
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9. Třetí mezinárodní konference o vývoji ekologického zemědělství v
zemích střední a východní Evropy a Střední Asie, 17.-18. září 2001 v
Astaně, Kazachstán
Konference, která se poprvé konala v roce 2008 na
Ukrajině a následné pokračovala v roce 2009 v Gruzii,
bude letos v Kazachstánu. Konference se bude konat 17.
– 18. září v hlavním městě Astaně. 19.-20. září pak bude
možnost zúčastnit se exkurzí. Tématem letošní
konference je ekologické zemědělství a jeho vztah s
krajinným rozvojem, ochranou přírody, ekoturizmem a
biodiverzivitou.
Návrhy příspěvků mohou být zaslány ještě do 15. června 2010
(potřebné
informavce
najdete
na
www.conference.organiccenter.kz. Program umožní výměnu
zkušeností i vědomostí účastníků a přednášejících v oborech
produkce obilí, rýže, luštěnin, bavlny a sběru lesních plodů a
chovu hospodářských zvířat. Budou prezentovány vědomosti
o důležitosti intaktních zemědělských ekosystémů. Stejně tak
se bude diskutovat o otázkách trhu a o strategiích, jak navázat
lokální a mezinárodní kontakty.

Foto: Gerald A. Herrmann,
Organic Services GmbH

Exkurze: V návaznosti na dva dny konference budou mít účastníci možnost využít příležitost exkurze
do národního parku Korgalzhyn, rozlehlého chráněného území v blízkosti Astany a sousedících
zemědělských podniků. Tamější mokřad je domovem nejsevernější kolonie plameňáků na světě a
dalších více než tří set druhů ptáků. Cílem je kolem chráněné oblasti vybudovat pás biopodniků.
Přihlášení: Konference se zúčastní mezinárodní osazenstvo, především z regionu střední a východní
Evropy, jakož i ze Střední Asie, a to z následujících oborů:
-

zemědělci, zpracovatelé a obchodníci

-

nevládní organizace zabývající se ochranou přírody a krajinným rozvojem, lokální a mezinárodní
politikové, zemědělské a spotřebitelské svazy

-

odborníci na ekologické zemědělství – vědci, certifikátoři, poradci

Online
registrace
probíhá
www.conference.organiccenter.kz .

do

31.8.2010

na

webové

stránce

konference

Oragnizátory jsou Organic Federation of Ukraine – Ukrajina, Organic Services GmbH - Německo,
Foundation of Integration of Ecological Culture (FIEC) - Kazachstán a Agro Eco Louis Bolk Institute –
Nizozemí. Další informace najdete na: www.conference.organiccenter.kz
Autorky: Susanne Krause, Organic Services und Jackeline Mekkes, Agro Eco Louise Bolk Institute
Překlad: Stanislav Tomčík
*

*

*

*

*
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10. Nadcházející akce 2010
Datum

Akce

Místo

Téma

Link/Kontakt

12.16.10.07.

Seminář: Ekologické
brambory - vyhlídky
pro východní Evropu

Lotyšsko

Seminář v ruštině pro velké
podniky, aby přešly na
biologické pěstování brambor:
situace na trhu, technika
produkce a balení

www.ekoconnect.org

17.07.18.07.

Ekologika

Blaubeure,
Německo

Obchodní veletrh a veletrh pro
veřejnost týkající se bio, zdraví,
výživy, ochrany životního
prostředí, čísté/ne nebezpečné
energie a budoucnost

www.oekologika.com

03.09.05.09.

4. Evropský seminář
o agrobiodiverzitě a
SAVE Meeting 2010

Zámek
Criewen,
Berlín,
Německo

“AgroBiodiverzita – rozhodující
část biodiverzity”

www.wildpferdgehegeliebenthal.de

06.09.19.09.

Letní akademie
ekologický chov
zvířat

Drážďany
Německo

Kooperační projekt pro
studenty ze střední a východní
Evropy, studující zemědělství

www.ekoconnect.org

16.09 –
18.09

GMO-Free Europe
2010

Brussels and
Ghent,
Belgium

At the session in the European
Parliament demands to the
public and to institutions in
Brussels will be presented. For
two days there will be retreat to
Ghent for exchanging
experiences, ideas and
strategies, for discussing the
challenges ahead and for
preparing joint activities on
GMOs as well as related
issues.

www.gmo-freeregions.org/gmo-freeconference-2010.html

17.0918.09

3 Mezinárodní
konference

Astana,
Kazachstán

Bio-Branže ve střední a
východní Evropě a i v centrální
Asii

www.conference.organicc
enter.kz

11.10.16.10.

Seminář vlastní
pěstování zeleniny a
přímý odbyt

Drážďany
Německo

Seminář na téma vlastní
pěstování zeleniny, o možnosti
předplatit si potravinové
bedýnky a přímý odbyt v
ekologickém zemědělství

www.ekoconnect.org

15.1017.10

Natura Food 2010

Lodž,
Polsko

Ta je doprovázena
konferencemi, prezentacemi,
semináři, B2B kontaktní
burzou, kulinářskými
přednáškami a i různými
soutěžemi.

www.naturafood.pl

Překlad: Michaela Myslivcová
*

*

*

*

*

11. Inzerce:
•

Náš mailový zpravodaj odebírá více než 7000 čtenářů. Naši překladatelé jsou dobrovonící, kteří
do jeho spoluvytváření investují svůj čas a námahu. V současné době hledáme další dobrovolné
tj. neplacené překladatele, kteří by posílili náš tým. Jedná se o následující jazykové kombinace:
němčina / angličtina - čeština. Prosím pište nám na adresu: redaktion@ekoconnect.org
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Líbil se Vám informační dopis EkoConnectu?
Bude nám potěšením, když ho doporučíte zainteresovaným kolegům a známým.
Pokud jste tento informační dopis obdrželi od třetí osoby a máte zájem ho dostávat osobně od nás, napište nám prosím e-mail.
Jako předmět uveďte "Subscribe EkoConnect Infobrief" a zašlete ho na: redaktion@ekoconnect.org Pokud chcete přispět
svým komentářem, kritikou nebo nápady na zlepšení, pošlete je prosím na následující e-mailovou adresu:
Linda.huisman@avalon.nl
Pokud si nepřejete tento informační dopis i nadále přijímat, napište nám e-mail, do kterého uveďte jako předmět "Unsubscribe
EkoConnect Infobrief".
S přátelským pozdravem
Vaše redakce informačního dopisu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalon je holandská mezinárodní nezisková organizace, která je aktivní v podpoře ekologického zemědělství. Avalon
podporuje obce na venkově ve středo- a východoevropských oblastech a kromě toho budování stálé venkovské společnosti.
Tímto způsobem porporujeme přirodu a životní prostředí, sociální podmínky a místní hospodářstí, vždy v úzké spolupráci s
místními oranizacemi jako jsou obce, zemědělci, úřady, atd.
Síť Avalonu
Jedním z našich cílů je dát dohromady organizace, vlády, university a odborníky na základě informování a diskutování o
biologickém zemědělství a životním prostředí. Znalosti výstavby kapacit a obchodního řetězce a vývoj hrají velkou roli pro
programy v oblasti zemědělské a ekologické politiky. Aktivity zahrnují semináře, vzdělávání školících provozů, rozvoj institucí a
projektů.
Srdužením všech zůčastněných vzniká široká síť více než 150 aktérů v oblasti ekologického zemědělství, ochrany životního
prostředí, ekologické různorodosti a neustálý rozvoj venkovského prostoru. Tato síť spojuje lidi, kteří jsou mezi sebou a s
experty na evropské či mezinárodní ůrovni aktivní na projektech Avalonu. Avalon podporuje tuto síť komunikací a výstavbou
nástrojů pro sestavení kapacit.
Členství
Chcete se stát členem této sítě? Potom vyplňte prosím přihlašovací formulář na naší internetové stránce (ww.avalon.nl/Netz)
ste již členy této sítě? Potom se snažte přesvědčit Vaše spolupracovníky, přátele nebo jiné zainteresované skupiny, aby se
stali členy této sítě.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EkoConnect je nezisková organizace se sídlem v Německu, která podporuje výměnu informací, znalostí a zkušeností v oblasti
ekologického zemědělství. Tato organizace slouží jako síť pro lidi a organizace, kteří se podílejí na setkání a společném
působení v biologickém sektoru v západní a východní Evropě.
Jejím hlavním úkolem
je podpora aktivit pro neustálý rozvoj ekologického zemědělství ve střední a východní Evropě a připojení účastníků, stejně jako
podpora dostatku ekologicky vyrobených potravin. Nadále slouží EkoConnect jako centrální informační služba, která podporuje
možnosti navazování kontaktů, výměnu zkušeností a další vzdělávání. EkoConnect napomáhá při výstavbě struktur
ekologického zemědělství soukromým i veřejným zařízením. EkoConnect je přitom podporován odborným sborem, který mu
poskytuje poradenské služby v oblasti strategických otázek.
Členství
Členové EkoConnectu jsou nejen odborníci a organizace z celé Evropy, kteří mají dlouholeté zkušenosti s prosazením
ekologických zemědělských strukur, aber také ostatní, kteří se zajímají o učení a podporu biomyšlenek. I Vy nám můžete
pomoci. Podpořte naši práci tím, že se stanete "podporujícím" či "řádným členem". Vyplňte prosím přihlašovací formulář na
naší internetové stránce: (http://www.ekoconnect.org/membership.html). Pokud jste již naším členem, potom se snažte
přesvědčit Vaše spolupracovníky, přátele nebo jiné zainteresované skupiny, aby se stali členy EkoConnectu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In Partnership with Avalon under the Network programme 2010 financed by DG
Environment Life +

