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J Ú L I U S

Kedves Olvasóink,
A legutóbbi levelünkben kértük Önöket, hogy támogassák az európai GMO betiltására
öszpontosító igyekezetet. Az Avaaz szervezet által alapított kampány 1.000.000
aláírást szeretne a génmódosított élelmiszerek betiltásáért indított petíció számára
gyűjteni. Az indítvány sikeresnek bizonyúlt, mivel már hatszázezren támogatták
aláírásukkal. Ha még nem csatlakoztak a kampányhoz most lehetőségük van erre:
https://secure.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/?fp
A jelenlegi levelünkben egy inspiráló sikerről szeretnénk tudósítani önöket: Bulgária egy
jó példa arra, hogy mit lehet közös erővel elérni.Olvashatnak a Szlovákiában növekedő
bio-szektorról is, ahol az öko-üzemek száma szédítő sebességgel növekedett és az
öko-piac még nagyobb növekedésre is ad lehetőséget.
Sok középeurópai fogyasztó számára egyre fontosabbá válik a klímavédelem, az
igazságos kereskedelem és a helyi termékek fogyasztása. Már sokaknak nem elég az
ökológikus élelmiszerek fogyasztása. Olyan termékek iránt érdeklődnek, melyek
termelése kevés széndioxid kibocsátásával jár. Cikkünkben többet olvashatnak erről.
Egy újabb érdekes kezdeményezés a saját termelésű zöldség. A cikkünkben leírjuk,
hogyan lehet Németországban és Ausztriában földet bérelni, ahol a bérlők saját ökozöldségüket termelhetik. Így láthatják el magukat a legjobb minőségű élelmiszerekkel.
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Varsóban tartott Organic Marketing Forumra ismét
30 országból érkeztek résztvevők, így növelve a politika érdekeltségét. Egy
Kazahsztánból érkezett látogató elmeséli a fórumon alakult benyomásait és hosszú
útját.
Jó szórakozást kívánunk Önöknek.
Christoph Arndt, Katja Bykova & Linda Huisman
Fordította: Erzsébet Lajos
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1. Klímavédelem, Fairness, regionalitás: Kihatás a bio-kereskedelemre?
Ökotermékek általában jobbak. Németországban ez
a következtetés 52, 2002 és 2010 között végzett
termékteszt eredménye (Stiftung Warentest 2010). A
biotermékek
75%-ában
nem
voltak
peszticidmaradványok, míg ez a konvencionális
termékek csak 16%-ára volt jellemző. Ökotermékek
ízben is különböznek a más termékektől, mert
természetesek
maradnak
és
sokszor
nem
tartalmaznak adalékokat. Ezért készek a fogyasztók
többet fizetni. Ezzel a fogyasztó a klímavédelmet, az
igazságos kereskedelmet és a regionalitást is fizeti?

Fotó: EkoConnect e.V.

A FAO a közelmúltban jelentette, hogy az ökológiai
B
termelés kevésbé hat a klímára. Ez főleg az
energiamegtakarításból adódik, amelyet a sok energiát fogyasztó ásványos nitrogéntrágya elkerűlésével
érnek el. Egy másik előny a széntartalék a humuszban. Viszont ha a nyersanyagokat és a kész
termékeket nagy távolságokon szállítják, esetleg teherautóval vagy repülővel, a termékek effektív
széndioxid kibocsátása nagyon megnövekszik. Friss, kevésbé feldolgozott, regionális termékek sokkal
kevesebb széndioxid kibocsátást eredményeznek, mint a kész termékek, például a mélyhűtött
hasábburgonya. Sok fogyasztónak a klímavédelem, az igazságos kereskedelem és a regionalitás egyre
nagyobb értékkel bír és tudatában van annak, hogy a biotermék nem mindig klímabarát, nem mindig
származik igazságos együttműködésből és sokszor nem a helyi, gyakran hátrányos helyzetben levő,
termelőktől származik.
Kereskedők és gazdatársulatok reagáltak erre, hogy a fogyasztók érdekeit, a környezetnek és a
társadalomnak egy többlethasznot biztosítani az általuk vásárolt termékekkel, kielégítsék. Ezen kívül a
társulatok arra törekednek, hogy ezen termékeket a biotermékek nagy kínálatából kiemeljék. A
fogyasztók nem csak „egészséges” termékeket akarnak vásárolni, hanem olyanokat, amelyek védik a
környezetet és „igazságosak” az emberek és a környezet számára. Ezen belűl egyre nagyobb szerepet
kap az igazságos kereskedelem a saját országban, vagy az ipari országok között: Igazságos bért kap a
helyi termelő? Hoz-e szociális biztosítást tartalmazó állást létre a régióban? Képesek a kereskedelmi
együttműködések hosszú távú tervezhetőséget biztosítani minden fél számára?
A Naturland társulat például 2010 februárjától első ökotársulatként ajánl „Fair-igazolást”, amely az ökoszabályok mellett az igazságos kereskedelem kritériumát is tartalmazza. A Naturland résztvevők és
partnerek „fair-ként” jelölhetik termékeiket Németországon és külföldön. A Demeter-társulat BerlinBrandenburg által vezetett „fair & regional” szintén egy hasonló indítvány. Az akciócsoport társai
elkötelezik magukat a szociális standardok betartására, és a nyersanyagok 80%-ának a régióból való
beszerzésére. A harmadik példa a BioFairVerein, amelyben több bioélelmiszervállalat fogott össze a
„Legjobb bio – igazságos mindenkinek” kampány keretén belűl. A termékek között tejtermékek, hús,
kenyér, tojás, gyümölcs, zöldség és száraztermékek találhatók.
Egy fogyasztótanulmány 2009 tavaszán kimutatta, hogy a kérdezettek 44%-a igazságos
kereskedelemből származó termékeket vásárol. 2008-ban 266 millió eurót fizettek a termékekért, 38%al többet mint 2007-ben. Ez azt mutatja, hogy a fogyasztók egyre nagyob jelentőséget tulajdonítanak az
igazságos kereskedelemnek és a termékek környezeti kihatásainak.
További információk:
www.naturland.de/fairzertifizierung.html
www.fair-regional.de; www.biofairverein.de
Írta: Christoph Arndt, EkoConnect
Fordította: Erzsébet Lajos
*

*

*

*

*
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2. Saját szedésű zöldség – friss bio-zöldség az egész szezonban
„Saját zöldségszedés“ – így hangzik néhány városközeli bio-farm ajánlata, amelynek keretében a vevők saját parcellákon kertészkedhetnek. A friss, saját termésű
zöldség élvezete mellett lehetőség nyílik arra, hogy a
mindennapok fáradalmait az ember zöld környezetben
pihenje ki. A gyerekek élőben figyelhetik meg a növények növekedését és fejlődését, és megismerhetik a
biogazdálkodást.
A bizalom jó – a kontroll még jobb. Szeretnénk tudni, hogy
honnan származnak az élelmiszereink, de kinek van
lehetősége arra, hogy saját kiskertet tartson, és ott Fotó: Regine Bruno, Information Point Austria
ráadásul biogazdálkodást folytasson? A bio-zöldségek
saját szedésének koncepciója eredetileg Ausztriából származik. Különféle, előzetesen kialakított
zöldség-, gyógynövény- és virágágyásokat lehet májustól novemberig egyszeri díj ellenében bérbe
venni. A bérbeadó tavasszal elülteti a zöldségfajtákat hosszú sorokban, és ezeket keresztben felosztja.
Így minden zöldségparcella többfajta zöldséget tartalmaz, amelyekből a vevő az egész szezonon át
szedhet. A bérlők szerződésben vállalják, hogy csak ökológiai módon művelik a földet, azaz nem
használnak semmilyen műtrágyát vagy kémiai permetezőszert, és az ágyás gyomlálásáról is
gondoskodnak. Az utóbb elültetett palánták vagy magok is biogazdálkodásból kell, hogy származzanak,
hogy ne veszélyeztessék a parcella ökológiai bizonyítványát. A zöldségparcella bérbeadója biztosítja a
kerti munkaeszközöket, a locsoláshoz szükséges vizet és a szakmai tanácsadást (pl. „A hónap
kártevője” vagy akár elkészítési tippek). A földet, amelyről a termést betakarították, november közepén
visszaadják a bérbeadónak, hogy újból megművelhesse.
A Kasseli Egyetemen végzett számítások szerint egy 85 m²-es zöldségparcella 20-25 zöldségfajtával
egy négyfős családot az egész szezonon át elláthat zöldségekkel. A bérlő számára többlethaszon a
családi és közösségi élmény a friss levegőn, ami jól összeköthető egy vidéki piknikkel. A gazdálkodók
számára a többlethasznot azt jelenti, hogy a koncepció által könnyen szerezhetnek vevőket más
mezőgazdasági termékekre (tej, tojás, hús).
Ausztriában és Németországban a saját zöldségszedés-koncepciója jónak bizonyult a nagyobb városok
közelében. A célcsoportot általában családok jelentik, akik gyakran a termőföld közelében laknak. A
bérlők toborzását célzó reklámok helyi újságokban, a tévében, a rádióban és nyílt rendezvényeken
jelennek meg. Így pl. a kölni karnevál nagyszerű alkalom volt arra, hogy a biogazdálkodók akcióba
lépjenek és hirdessék magukat. Egy felvonulás során cukorkák helyett burgonyákat osztogattak, kis
reklámcetlikkel. Továbbá fontos a megfelelő és figyelemfelkeltő jelenlét az interneten.
További információkat (németül) itt találhatnak:
www.selbsternte.at, www.wiz.uni-kassel.de/dfh/selbsternte/weitere_standorte.html
Az EkoConnect 2010. október 11. és 16. között szemináriumot szervez Drezdában a „saját
zöldségszedés”, a „box-rendszer” (zöldség előfizetés) és „közvetlen árusítás a biogazdálkodásban”
témakörökben. Júliustól lehet az EkoConnect honlapján jelentkezni. Kapcsolattartó: Inka Sachse
(inka.sachse@ekoconnect.org)
Írta: Inka Sachse, EkoConnect
Fordította: Tina Gebert; Zupán Orsolya
*

*

*

*

*

3. Az Avalon és az SOS-gyermekfalu Ghánában egyesíti erőit
Az Avalon Közép- és Kelet-Európa határain kívül is munkálkodik. A szervezet 2009 óta a NyugatAfrikában található Ghánában dolgozik egy, az SOS-gyermekfaluval közös projekt kialakításán.
Ennek a projektnek a keretein belül egyesítjük az SOS-gyermekfalu család és közösség
kialakítására irányuló célkitűzését az ökológiai földműveléssel. Célunk az, hogy szemléltető
jelleggel létrehozzunk egy olyan parasztgazdaságot, ahol iskoláskorú (12-18 éves) gyerekek a
gyakorlatban megismerhetik az ökológiai gazdálkodás elveit, valamint felnőttkorú (18-25 év
közötti) fiatalok bevonása azzal a céllal, hogy ezen a tanyán dolgozhassanak, és megtanuljanak
megélni a mezőgazdaságból.
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A projekt finanszírozása a Schokland Fund (a holland
Külügyminisztérium programja) által történik, és célja
hosszútávú hatások elérése. Az élelmezésbiztonság és a
nem számottevő vidéki községek létezését képező alapok
javítása érdekében a projekt azt szeretné elérni, hogy a
vidéki
közösségek
képesek
legyenek
felépíteni
létfenntartásuk tartósan fenntartható alapjait, és kevésbé
függjenek az ingadozó élelmiszeráraktól. Ennek érdekében
a projekt célcsoportjába szociálisan veszélyeztetett
családokat, gyermekeiket, valamint az ezekben a
Fotó: Avalon
közösségekben élő fiatalokat vonnak be, hogy valamelyest
ellensúlyozzák a mostanában drasztikusan emelkedő
élelmiszerárak negatív hatásait. Ezáltal tehát abba a generációba invesztálnak, amelynek az lesz a
feladata, hogy megteremtse a szükséges és küszöbön álló változásokat a holnap mezőgazdaságában.
Szerző: Linda Huisman, Avalon
Fordította: Farnyik Éva
*

*

*

*

*

4. Szlovákia: robbanásszerűen nő a biocégek száma
A szlovák ökogazdálkodás még mindig erősen export-orientált. A legtöbb vállalkozás viszonylag nagy méretű (már az
1990-es években 600 ha feletti), számuk jelenleg robbanásszerűen növekedik (2004 óta átlagosan 30%-kal évente). Különös növekedés figyelhető meg a hegyvidéki kisebb vállalkozások esetében. Annak ellenére, hogy a feldolgozási lehetőségek a szlovák bio-szektor számára még mindig akadályt
képeznek, egyre több terméket dolgoznak fel az országban.
Az ökológiai mezőgazdálkodás Szlovákiában 1991-ben vette
kezdetét, amikor egy 37 nagy vállalkozásból álló csoport
egyidőben tért át erre a gazdálkodási formára. Egy újabb löketet
Copyright © 2010, Búšlak Oil s.r.o.
az 1990-es évek végén tapasztaltak, amikor 1998-ban kb. 80
vállalkozás mintegy 50.000 ha öko-felületet művelt meg. Az EU-s csatlakozást követően az ökológiai
megművelt felület 2009-re 144.219 ha-ra növekedett, ami a mezőgazdasági felület 7,5%-át, a
szántóföldeknek pedig 3,4%-át teszi ki (Naturalis, 2009). A szlovák biovállakozások száma (463) 2004
óta majd robbanásszerűen növekedett. Új létesítmények főleg Kelet-Szlovákia hegyvidéki régiójában
létesültek, ahol főként szarvasmarhát tenyésztenek. A bio-tehenek esetében évi 50%-os növekedést
figyelhetünk meg. Bio-centrikus állattenyésztés jelenleg az öko-létesítmények mintegy 68%-ára
jellemző. Az 1990-es évekre jellemző átlag 600 ha-os létesítmény méret 2009-ig mintegy 315 ha-ra
(ebből 100 szántóföld) csökkent.
A legnagyobb öko-vállalkozások több ezer hektár felületen főként búzát, kukoricát, árpát és
napraforgóolajat termelnek. Fontos továbbá a gyógynövények (pl. méhfű, kamilla, menta), a spárga és
egyéb zöldségfélék termesztése. Ezekből bébiétel készül.
Szlovákia öko-mezőgazdasága kezdetben exportorientált volt. A gabonát, zöldséget és a
gyógynövényeket feldolgozatlanul szállították az uniós államokba és Svájcba. A Búšlak bio-olajmalom
(felvétel) ma bio napraforgó- és repceolajat állít elő. A gyógy- és fűszernövényeket sem exportálják már
feldolgozatlan nyersanyagként, hanem teafilter vagy illóolaj formájában. Ennek ellenére a nyersanyagok
exportja továbbra is a bio-ágazat motorját képezi. Szlovákia népszerűsége az európai bio-feldolgozók
körében a nagy farmok magas számával magyarázható, hiszen ilyen körülmények között igen homogén
mennyiséget tudnak termelni. Azáltal, hogy egyetlen engedélyezett ellenőrző állomás (Naturalis)
működik, az öko-jóváhagyási rendszer transzparensnek tekinthető. További előnye az országnak a
fekvése, miáltal rövid szállítási vonalakkal kapcsolódik Európa legfontosabb bio-piacaihoz.
Szlovákia bio-szektorában még elegendő fejlődési potenciál rejlik. A Szlovák Ökológiai Mezőgazdasági
Ügynökség (ÙKSÚP) adatai szerint az öko-termékek mindössze 23%-a kerül a piacra (a fennmaradó
részt takarmányként használják). Ennek felét még a hagyományos úton forgalmazzák. Bár a belpiac
ökológiai élelmiszerek iránti kereslete növekvőben van, a szlovák bio-tejet külföldön palackozzák majd
importálják. A szlovák bio-feldolgozók viszont már különböző tésztákat és tejtermékeket állítanak elő, és
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várhatóan a családi vállalkozások lesznek azok, amelyek a hegyvidéki gazdaságokban történő
tejfeldolgozással egy fontos piaci szegmenset különítenek el.
Szerzők: Bianca Lieske, Christoph Arndt, EkoConnect
Fordította: Bagoly-Simó Péter
*

*

*

*
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5. Segédanyagok a talajban - kelet és nyugat közösen tanul
A kelet-európai kutatás vezető a talajban található tápanyagok felszívását
elősegítő Bodenhilfstoffe, a talaj humusztartalmának növelése és a
pedofauna javításának kérdéseiben. A tapasztalatot ezennel keleten és
nyugaton közösen fogják gyümölcsöztetni.
Az 1970-es évek óta majd minden közép- és kelet-európai tudományegyetem
mezőgazdasági karain foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy miként lehet a
talajban élő baktériumokat a földművelésben hasznosítani. Fontos szerepet
játszottak ebben az időszakban a nitrogénkötő gumóbaktériumok. A növekvő
műtrágyaigény és a hiányzó nyersanyagok az 1980-as években külön
nyomást gyakorolt a kutatásra Európa keleti országaiban. Az 1990-es évek
elején bekövetkezett rendszerváltás viszont hamarosan csökkentette a
lelkesedést, a sikerek feledésbe merültek.
Német magáncégek valamint közép- és kelet-európai kutatóintézetek egyaránt
érdeklődnek a téma iránt. Kelet-Európában és Németországban egyaránt
ismeretesek olyan piacra megérett termékek, melyek a Kelet és Nyugat közös
kutatási eredményének tekinthetők.

Fotó: Ponomarenko

Egy példa az Agrel cég Azobac terméke, melyet az orosz ökológiai mezőgazdálkodás sikeresen
használ. A termék azt az Azotobacter baktériumot használja, mellyel a Budapesti és Halle/Saale-i
Egyetemen egyaránt kísérleteztek. Segítségével meglepő mennyiségű nitrogén köthető meg a talajban,
és ezáltal a növények egészségének szignifikáns növekedése észlelhető. Az Azotobactert viszont
humuszfogyasztásra állították be. Az Azobac nevet viselő Azotobacter, Azospirillium, Megatherium,
élesztőgomba és nyomelemek különleges koktélja viszont a nitrogén megkötéséhez, a foszfátok és
kálium felszabadítását, sőt a humuszképződést is hozzákapcsolja. A tiszta biológiai termék
koncentrátumát 1,5 kg/ha mennyiségben oldják fel vízben és öntözés révén szórják szét a termőföldön.
Az anyagi ráfordítás kb. 50 euró hektáronként. További felhasználásra talál az Azobac a szalma
lebomlásának gyorsításában, miáltal a gombafertőzés is megelőzhető.
Más termékek az ukrán Agrobiotech által kifejlesztett Biolan és Radostim és a német Agrostim által
kidolgozott Agrostimulin és Humisol. Ezeket a termékeket főként Ukrajnában fejlesztett ki, és mindenek
előtt Kelet-Európában, Közép-Ázsiában, de Izraelben és Németországban is használják. Hogy
használhatók-e Bodenhilfsstoffe az ökológiai mezőgazdálkodásban, valójában a vállalkozásokat
ellenőrző központok kompetenciája.
További információk a www.agrel.de; www.agrostim.de; www.agrobiotech.com.ua; www.radostim.de
www.soils.wisc.edu/extension/pubs/2006noncon_with_ref.pdf honlapokon.
Szerző: Christoph Arndt, EkoConnect
Fordította: Bagoly-Simó Péter
*

*

*

*

*

6. Bulgária: GMSz-tilalom a következő öt évre
Bár nem nyilvánította magát hivatalosan GMSz-mentes országnak, ami az EU jogi előírásai szerint lehetetlen lenne, az új bolgár GMSz-törvény majdnem egy GMSz-tilalomnak felel meg. GMSzeket a következő években nem tűrnek meg Bulgáriában.
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2010 februárjában a Bolgár Parlament Környezet- és
Vízgazdálkodási Bizottsága a genetikailag módosított
szervezetek (GMSz) öt évre terjedő tilalmában állapodott meg. A tilalom az ország öt nagyvárosában
(Szófia, Ruse, Várna, Plovdiv és Veliko Tarnovo) rendezett tüntetések következménye. A GMSz-mentes
Bulgária petíciót több mint 15.000 aláírással támogatták, ötezren pedig a MON810-es kukoricafajta betiltását követelték. Boiko Borisnov miniszterelnök 2.000
gyerekek által készített levelezőlapot kapott azzal a
felhívással, hogy Bulgária GMSz-mentes maradjon.
Fotó: Krassimir Yuskesseliev
A szófiai székhelyű Nemzeti Véleménykutató Központ
szerint a bolgárok nagy többsége (97%) azon a véleményen van, hogy nem kellene GMSz-eket bevetni
a mezőgazdaságban. A közvéleményre reagálva, a Bolgár Parlament március 18.-án a törvény szigorítását javasolta, ami a kereskedelmi és tudományos célú GMSz-ültetést és termesztést hatékonyan megakadályozza.

A törvény a GMSz-kel beültetett termőföldek és a Natura 2000 projekt által védett felületek, vagy bármilyen más természetvédelmi terület között legalább 30 km-es távolságot ír elő. Mivel Bulgária egy kis ország, a természeti parkok összfelülete pedig a nemzeti terület majd egy harmadát teszi ki, gyakorlatilag
lehetetlen a GMSz-kel beültetett és védett területek közötti 30 km-es távolságot betartani. Tehát lehetetlenné válik Bulgáriában GMSz-eket termeszteni.
Tilalmat vezettek be továbbá hat olyan növénytípus (gabona, gyümölcs, zöldség, rózsa, dohány és gyapot) genetikailag módosított fajtáinak Bulgáriába való bevitelére, melyek a bolgár mezőgazdaság számára stratégiai fontosságúak. A törvény módosításával olyan GMSz-ek termesztését is megtiltották, melyeket az Európai Tanács engedélyezett. Ilyen például a BASF genetikailag módosított Amflora nevű
burgonyája és a Monsanto három genetikailag módosított kukoricája. Megnövelték a pénzbírságokat is,
így a GMSz-irányelvet megszegők akár egy millió BGN (511.325 euró) értékű büntetést is fizethetnek. A
géntechnológiával foglalkozók elégedettek a törvény szigorításaival.
A bolgár Bioproducts Szervezetet képviselő Milen Sotyanov elmondása szerint „Bulgária arra törekszik,
hogy 2013-ig a megművelt felületek 8%-án bio-termelést folytasson“. Jelenleg az érték mindössze
0,16%. A kilátások viszont biztatóak: Lyutvi Mestan bolgár ellenzéki képviselő azt igazolta, hogy az ország termőfelületének 70%-a alkalmas az ökológiai mezőgazdálkodásra.
Szerző: Katja Bykova, EkoConnect
Fordította: Bagoly-Simó Péter
*

*

*

*

*

7. Az V. Organic Marketing Forum (OMF) Varsóban – Visszatekintés
Miként minden évben, idén májusban ismét sor került
az Organic Marketing Forum megrendezésére. A
csaknem 30 országból érkező 380 résztvevővel stabil
szinten maradt a látogatók száma, miközben a kiállítói létszám 60-ra nőtt. Az orosz nyelvű résztvevők hányada további növekedést mutatott. A két pártfogó
szervezet – a lengyel Mezőgazdasági Minisztérium és
az IFOAM – ismételt részvétele az ágazat megbecsüléséről tanúskodik.
Egyfelől a biotermékek értékesítési piacaként, másfelől
pedig nyersanyagok és értékes bio-élelmiszerek szállítójaként folyamatosan nő Közép- és Kelet-Európa jelentősége. Ezt az OMF pártfogó tagjainak szerepét betöltő Artur Lawniczak (mezőgazdasági miniszterhelyettes) és
Fotó: Ryszard Dziedzic
Marco Schlüter (az IFOAM EU-csoportjának igazgatója)
köszöntő szavai is alátámasztották. Jiri Urban (a Cseh Köztársaság mezőgazdasági miniszterhelyettese) beszédéből világosan kiderült, hogy kemény munkába telik még megtenni azt a hosszú utat, amelyen át a szűk piaci keresletet kielégítő ökotermékek eljutnak az emberek fejébe és gyomrába.
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Az Organic Marketing Forum ebben a folyamatban a híd szerepét tölti be a biotermékek piacával kapcsolatos ötleteket, embereket, üzleteket és árukat illetően. Az OMF a legfontosabb platform Közép- és
Kelet-Európában, melynek célja a tapasztalatcsere más országokkal, valamint ötletek gyűjtése, miként
lehetne ezeket a tapasztalatokat jövedelmezően megvalósítani az adott ország saját gyakorlatában.
Több mint 20 szakmai előadás keretében vállalkozók és szakemberek számoltak be személyes tapasztalataikról a saját országukban megteremtett ökopiac felépítéséről és kibontakoztatásáról – mindenek
előtt Martin Ott, az Ökológiai Gazdálkodási Kutatóintézet (FiBL) alapítványi elnöke.
További beszámolót tartott tapasztalatairól Burkhard Sonnenstuhl. Németországban időközben intézménnyé vált a jó néhány éve az ő kezdeményezésére elindított Bio-Reggeli-Doboz akció. Az akció célja
az volt, hogy az iskolakezdés első napján egészséges reggeliként szolgáló biotermékeket ajándékozzanak az elsős kisdiákoknak. A Bio-Reggeli-Doboz termékekkel foglalkozó csapat 400 dobozt szponzorált
az OMF részére. A lengyel partnerek lengyel biotermékeket bocsátottak rendelkezésre, ily módon az
OMF minden látogatója eredeti lengyel Bio-Reggeli-Dobozzal lett gazdagabb – mintegy a Németországban nagy sikert aratott biopiaci értékesítési stratégia példájaként. A siker nem váratott magára: a varsói
Amerikai Iskola idén szeretne ilyen akciót indítani, a Lengyelországban működő UPS pedig felajánlotta,
hogy ingyenesen vállalja a dobozok logisztikai szétosztását Lengyelország területén. Jó példa ez arra,
miként tanulhatnak egymástól az ágazat résztvevői a határokon túl is.
Az OMF rendezvény szervezője: az EkoConnect. Szervezőpartnerei közé tartozik a lengyel Ekoland
egyesület, a CDR lengyel tanácsadó szolgálat, az Organic Retailers Association (ORA), az ökológiai
élelmiszergyártók lengyel szövetsége, a Polska Ekologia, valamint a holland Avalon alapítvány. Az OMF
azonban a szponzorok támogatása nélkül nem jöhetne létre. Ennek ismeretében az EkoConnect büszke
arra, hogy üdvözölheti az első lengyel szponzorokat. A Polska Ekologia meghívása nyomán - a lengyel
miniszter támogatását is élvezve - a résztvevők kitűnő ízelítő falatkákat felvonultató ételkóstolón vehettek részt, amely egyben a lengyel biotermékek kínálatának jól sikerült bemutatója is volt.
Az OMF hagyományos zárásaként sor került a „Legjobb Ökológiai Díj” (Best of Organic Award) odaítélésére. Ez alkalommal a „Bio Food” gyümölcsital (Lengyelország), a „Naturata” csokoládé (Németország),
valamint a „Styx” kozmetikumok (Ausztria) részesültek a kitüntető díjban – igazi európai siker született.
Az EkoConnect 2011 májusában újra megrendezi Varsóban a VI. OMF fórumot. A rendezvény ismét annak áttekintésére összpontosít majd, miként alakult az ökopiac Közép- és Kelet-Európában. Már most is
teljesen biztos, hogy a piac továbbfejlődik, és egyre inkább belenő a benne rejlő potenciálnál fogva őt
megillető szerepbe.
További információk: www.organic-marketing-forum.org.
Szerzők: Hans-Josef Brzukalla, Christoph Arndt, EkoConnect
Fordította: Farnyik Éva
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7. Aktuális rendezvények 2010
Dátum

Rendezvény

Hely

Téma

Link/Kontakt

07.1215.

Bioburgonya – kilátások Kelet-Európában

Lettország

Szeminárium orosz nyelven, nagyvállalatok számára a bio-burgonyák termelésére való átállásról:
piaci helyzet, termelési technika,
csomagolási technika

www.ekoconnect.org

07.17.18.

Oekologika

Blaubeuren,
Németország

Kereskedelmi és fogyasztóikiállítás és vásár, témák: bio, egészség, táplálkozás, környezetvédelem, tiszta energia, jövő

www.oekologika.com

09.03.05.

4. Európai szeminárium az “AgroBiodiversity” és
“SAVE Meeting
2010” témájában

Criewen vár,
Berlin,
Németország

“AgroBiodiverzitás” – fontos részét
képezi a biodiverzitásnak

www.wildpferdgehege-liebenthal.de

09. 06.19.

Nyári Egyetem:
Ökológiai Állattartás

Drezda
Németország

Együttműködési projekt közép- és
kelet-európai agrárhallgatók számára

www.ekoconnect.org

09.16.18.

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-free-regions.org/gmo-free-conference-2010.html

09.17.18.

3rd International
Conference

Astana,
Kazakhstan

Bio-ágazatok a közép- és kelet-európai, valamint a közép-ázsiai országokban

www.conference.organiccenter.kz

10. 11.
-16.

Szeminárium:
Saját szedésű
zöldség és közvetlen árusítás

Drezda
Németország

Szeminárium a „saját zöldségszedés”, a „boksz-rendszer” és a
„közvetlen árusítás a biogazdálkodásban” témakörökben

www.ekoconnect.org

10. 15.
– 17

Natura Food
2010

Lodz,
Lengyelország

Konferenciák, prezentációk, egy
B2B „kontakt tőzsde”, kulináris témájú előadások és különböző versenyek kísérik.

www.naturafood.pl

Fordítás: Gebert, Tina
*

*

*

*

*

Keres-talál:
-

Hírlevelünket azért olvashatják több, mint hétezren, mert fordítóink fáradtságot nem ismerve önkéntesen dolgoznak. Csapatunk erősítéséhez keresünk önkéntes fordítókat németről/angolról cseh,
magyar nyelvekre. Kérjük, itt jelentkezzen:: redaktion@ekoconnect.org
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+++ Saját ügyünkben: az EkoConnect Egyesület: céljaink, munkánk - és Ön +++
Az EkoConnect az ökológiai gazdálkodás területén tevékenykedő személyek ill. szervezetek közötti információ, szaktudás és
tapasztalat cseréjét szorgalmazza valamint az e területen tevékenykedők közvetlen találkozását kívánja elősegíteni. Az Egyesület 2003 közepén alakult drezdai székhellyel.
Fő feladataink közé tartozik többek között Közép- és Kelet-Európa ökológiai gazdálkodásának hosszútávú fejlesztése céljából
az e téren tevékenykedő személyek és tevékenységek támogatása és összekapcsolása, a vidékfejlesztés erősítése valamint a
biotermékek és bioélelmiszerek kínálatának javítása. Ehhez nyújt segítséget az EkoConnect, mint információs központ találkozók, továbbképzések (pl. szemináriumok és szakmai kirándulások) szervezésével. Az egyesület továbbá szorgalmazza gyakorlati tapasztalatok továbbadását is és támogat valamennyi magán- vagy állami szervezetet, melyek céljukként az ökológiai gazdálkodás szerkezeti fejlesztését tűzték ki. A fontos tartalmi és stratégiai kérdések megválaszolásában az EkoConnectet munkájában egy szakmai testület is támogatja.
Az EkoConnect Egyesület tagjaihoz Európa legkülönbözőbb részein élő és tevékenykedő, az ökológiai gazdálkodás szerkezeti
felépítéséről hosszú évek tapasztalatával rendelkező szakértők és szervezetek tartoznak. Az egyesületet anyagilag a támogató
tagok, ill. a szervezet tevékenységében aktív résztvétellel a rendes tagok támogatják. A támogató tagok, mint magánszemélyek éves tagsági díja 60 €, jogi személyeké 600 €. A rendes tagok aktívan segítik munkájukkal az egyesületet, az ő éves tagsági díjuk így minimum 20 € ill. 200 €.
Legyen Ön is az EkoConnect új tagja! Szeretettel várjuk! Ehhez kérjük, töltse ki a lenti jeletkezési lapot és küldje el címünkre.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Felvételi kérelem az EkoConnect Egyesület tagságába
Én/mi szeretném/szeretnénk az EkoConnect munkáját támogatni, mint
O támogató tag
O rendes tag
Családi név:

Utónév:

Jogi személy esetén a törvényes képviselő neve:
Postai irányítószám, lakhely:

Utcanév és házszám:

Ország:

Megye/országrész:

Telefonszám:

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

Tevékenység (pl.. szaktanácsadás, termelés, feldolgozás,
stb.)

Én / mi ……………... € éves tagsági díjjal támogatom/támogatjuk az EkoConnect munkáját és ezt az összeget
O a mellékelt csekken

O átutalással

kívánom/kívánjuk fizetni.
A tagsági díj az adóból leírható, ennek befizetését az EkoConnect az Ön számára kiállított igazolással tanúsítja.
___________________________________c9ꞻ覆___________________________
hely, dátum, aláírás
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

