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paskutiniame mūsų informacinio laiško leidinyje  mes Jus raginome prisijungti  prie 
GMO draudimo Europoje  pastangų. Akcinės grupės "Avaas" pradėtos kampanijos 
tikslas  -  surinkti  vieną  milijoną  parašų,  kad  įgyti  peticiją  genetiškai  manipuliuotų 
maisto gaminių draudimui. Kol kas ši veikla sėkminga, nes ją savo parašais parėmė 
daugiau  nei  600.000  žmonių.  Jeigu  Jūs  dar  neprisijungėte  prie  šios  kampanijos 
veikos,  tai  turite  tam  dar  galimybę: 
https://secure.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/?fp . 

Šiame informacinio laiško leidinyje Jūs rasite viltį palaikantį straipsnį apie sėkmę 
kovoje su GMO: Bulgarija, pavizdys tam, ką galima pasiekti sutelkus judėjimus. Taip 
pat Jūs rasite informaciją apie tai, kaip Slovakijoje auga ekologinis sektorius, kur 
ekologinių ūkių skaičius trumpu laiku pašoko svaiginančiu greičiu, o ekologinė rinka 
teikia galimybę tolimesniam augimui. Daugeliui vartotojų vis svarbesnis darosi 
aplinkos apsaugos, sąžiningos prekybos bei vietinių produktų klausimas. Daugeliui 
nepakanka pirkti tik ekologiškus gaminius. Jiems taip pat įdomūs gaminiai, kurių visai 
nežymus anglies dioksido pėdsakas. Skaitykite apie tai plačiau mūsų straipsnyje. 
Kitas įdomus ekologinio ūkio judėjimas, tai daržovių derliaus surinkimas patiems. 
Mūsų straipsnyje aprašoma, kaip žmonės daugelio priemiesčių ekologiniuose 
ūkiuose Vokietijoje ir Austrijoje gali išsinuomuoti mažą sklypą ir aprūpinti save 
šviežiomis aukščiausios kokybės ekologiškomis daržovėmis. Taip pat mums džiugu 
pranešti, jog Ekologinės Prekybos forumas, vykęs gegužės pradžioje Varšuvoje, vėl 
pritraukė dalyvius iš beveik trisdešimties šalių. Tuo pačiu ūgtelėjo susidomėjimas 
forumu iš ekonominės ir politinės pusės. 

Linkime Jums malonaus mūsų straipsnių skaitymo. 

Christoph Arndt, Katja Bykova & Linda Huisman

Vertimas: Ruta Porwoll
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1.Klimato apsauga, teisingumas, gamybos vieta (regionalizmas): 
Poveikis organinės produkcijos pardavimams? 

Ekologiški produktai iš esmės yra geresni ir koky-
biškesni. Tokias išvadas galima daryti peržvelgus 
nuo 2002 iki 2010 m. atliktus 52 produktų bandymus 
(Stiftung Warentest, 2010). 75% tirtų ekologiškų pro-
duktų nebuvo aptikta jokių pesticidų pėdsakų, tuo 
tarpu kai tarp paprastų produktų šis skaičius siekė 
tik 16%. Ekologiški produktai taip pat skiriasi skoniu, 
jie yra mažiau termiškai apdoroti ir jų gamyboje daž-
nai atsisakoma priedų. Dėl šių priežasčių vartotojai 
yra pasiruošę už šiuos produktus mokėti didesnę 
kainą. Tačiau ar mokėdami daugiau vartotojai pare-
mia ir tokias vertybes kaip ekologija, teisingumas ir 
regionalizmas? 

FAO teigimu, ekologinis ūkininkavimas yra mažiau kenksmingas aplinkai. Iš esmės taip yra todėl, kad 
ekologinėje gamyboje yra sunaudojama mažai energijos bei nėra naudojamos mineralininės azoto 
trąšos. Kitas privalumas yra tai, kad ekologinėje gamyboje yra naudojamos organinės atliekos –  hu-
musas. Tačiau jeigu žaliavos ar paruošti vartojimui maisto produktai yra gabenami tolimais atstumais, 
galbūt net sunkvežimiais ar lėktuvais, išmetamo CO2 kiekis gali akivaizdžiai pabloginti ekologiškų mai-
sto produktų kokybę (gali palikti "CO2 pėdsaką"). Švieži, minimaliai perdirbti sezoniniai produktai iš vie-
tos regiono turi žymiai mažesnį "CO2 pėdsaką" negu apdoroti gaminiai, pvz. šaldytos ir kepimui pareng-
tos „fri bulvytės“. Vartotojams tampa vis svarbesni gamtos apsaugos, teisingos prekybos bei regioninės 
gamybos klausimai ir daugelis iš jų yra susirūpinę, kad organiniai produktai nėra ekologiški per se, jų ga-
myba ne visada yra grįsta sąžininga partneryste ir jie nebūtinai yra tiekiami vietinių gamintojų. 

Ekoproduktų gamintojų ir vartotojų asociacijos atsižvelgė į šį vartotojų susirūpinimą. Vartotojai nori žino-
ti, kad mokėdami daugiau jie iš tiesų prisideda prie aplinkosaugos bei padeda vietiniams gamintojams. 
Vartotojai nori nusipirkti ne tik "sveikų" produktų, bet ir tokių, kurie "teisingi" žmonėms ir aplinkai. Dėl 
šios priežasties tokia „teisinga“ prekyba šalies viduje ar tarp kelių iššivysčiusių šalių kelia šiuos klausi-
mus: ar vietos ūkininkas gauna teisingą atlygį už darbą? Ar plėtojami prekybos santykiai visoms preky-
bos grandinėje dalyvaujančioms šalims suteikia pridėtinę vertę ilgalaikėje perspektyvoje?

Šiuo metu Vokietijoje jau yra keletas „organinės, regioninės ir teisingos“ prekybos iniciatyvos pavyzdžių. 
Nuo 2010 vasario mėnesio ekologinės produkcijos augintojų asociacija Naturland teikia gamintojams 
„teisingą sertifikatą“, kuris užtikrina, kad produktai yra ne tik ekologiški, bet ir atitinka teisingos prekybos 
standartus. Naturland nariai ir partneriai Vokietijoje ir už jos ribų savo produktus gali pardavinėti su 
ženklu „Naturland fair“. Kita iniciatyva buvo organizuota grupės „fair & regional“, vadovaujamos Demetri 
asociacijos ir Berlyno-Branderburgo žemės. Šios asociacijos nariai įsipareigoja laikytis socialinių stan-
dartų bei gamyboje naudoti ne mažiau kaip 80 procentų žaliavų iš vietos regiono. Trečias pavyzdys yra 
asociacija BioFairVerein, į kurią su šūkiu „Ekologiniai produktai –  teisingi visiems“  susivienijo keletas 
ekologiškų produktų gamintojų. Jų pasiūloje galima rasti tiek paprastų kasdienių produktų, tokių kaip 
mėsa, duona, kiaušiniai, vaisiai ir daržovės tiek ir sausų produktų.   

Vartotojų apklausos, atliktos 2009 m. pavasarį, duomenimis, 44% respondentų teigė, kad perka produk-
tus, pažymėtus sąžiningos prekybos ženklu. 2008 m. vartotojai už juos sumokėjo maždaug 266,000,000 
€ - 38% daugiau nei 2007 metais. Tai rodo, kad vartotojai kreipia vis daugiau dėmesio sąžiningai ekono-
mikai bei savo vartojimo įpročiams ir jų poveikui aplinkai. 

Daugiau informacijos: 

www.naturland.de     /     fairzertifizierung.html     

www.fair-regional.de;     www.biofairverein.de     

Autorius: Christopher Arndt, Ekoconnect e.V.

Vertimas: Vaidotas Kilkus

* * * * *
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2. Apsilankymui Avalone (Olandija), mokymasis degustuojant
Balandžio mėnesį, grupė ekologinio žemės ūkio 
asociacijos atstovų iš Gruzijos, Makedonijos, Serbijos ir 
Ukrainos lankėsi Olandijoje, Fryzų alaus darykloje “Us 
Heit”  (mūsų tėvas), kur ragavo tikro šviežio alaus. 
Aludariai šioje darykloje alaus gamybai naudoja vis 
daugiau ekologiškų produktų ir ateityje ketina tapti 
ekologiško alaus gamintojais. Lankytojai iš Vidurio ir 
Rytų Europos, pagal „Avalon“  organizuotą mainų 
programą aplankė įvairias ekologines Olandijos žemės 
ūkio ir maisto pramonės įmones. Mainai yra sudedamoji 
„Avalon“ tinklo programos dalis ilgalaikio ūkio plėtrai.

Šios, penkių dienų kelionės metu, kai kurie dalyviai 
prisijungė prie programos, pagal kurią bus įgyvendinta žmonių su negalia priežiūra. Taip pat buvo 
užmegzti santykiai su bio traškučių, bio sūrių, bio konservų gamybos įmonėmis, bio pienine bei keletu 
daržovių ūkių ir žemės ūkio produkcijos parduotuvių. Ir, pagaliau, apsilankymas bio prekybos centre, 
Busume, taipogi Olandijos žemės ūkio ministerijoje,kuri rūpinasi šalies ekologinio žemės ūkio augimu.

Savo žiniomis šį projektą remia ES komisijos aplinkos generalinis direktoratas. Sėkmę jau galima 
pastebėti, viena Moldavijos įmonė jau ėmėsi priemonių pradėti ekologinių bulvių traškučių gamybą. 

Norėdami išsamesnės informacijos apie šią kelionę apsilankykite mūsų tinklapyje www.avalon.nl

Domitės busimais seminarais? Tuomet, lankykite mūsų tinklapį reguliariai.

Autorė: Linda Huisman, Avalon

Vertėja: Zita Šidlauskaitė

* * * * *

3. Daržovių derlius patiems – šviežios ekologiškos daržovės viso 
sezono metu

"Daržovių derlius patiems“  –  taip skamba kai kurių 
priemiesčio ekologinių ūkių pasiųla, leisti klientams 
savo sklypo dalyse patiems užsiimti daržo darbais. Tai 
ne tik galimybė mėgautis šviežiomis, pačių 
užsiaugintomis daržovėmis, bet taip pat kasdienybės 
paįvairinimas bei poilsis gamtoje. Įpatingai vaikai 
išgyvena augalų augimą, bei žydėjimą ir pripranta tuo 
pačiu prie ekologinio ūkio. 

Pasitikėk, bet patikrink: mes norime žinoti iš kur atkeliauja 
mūsų maisto produktai, bet juk ne visi turi galimybę turėti 
žemės sklypą, o tuo labiau jame auginti ekologiškai. 
"Daržovių derlius patiems" idėja kilo Austrijoje. Jos pradžia, 
tai jau gatavai pasodintas daržoves, prieskonius ir gėles nuo gegužės iki lapkričio už vienkartinį mokestį 
nusiskinti patiems. Įvairiausios daržovių rūšys sodinamos kartu ilgomis eilėmis pavasarį. Taip viename 
sklypelyje užauga įvairiausios daržovės, kurias klientai gali viso sezono metu patys surinkti. Tokio 
sklypo naudotojai sutartyje pasirašo jį naudoti tik ekologiniu būdu, nenaudoti jokių sintetinių trąšų ar 
cheminių purškalų, bet ir neapželdinti sklypo piktžolėmis. Sekančių augalų daigai bei sėklos turi taip pat 
būti ekologinio ūkio, kad nepažeisti ekologinio sklypo ekologinio atestato. Sklypo sąvininkai suteikia 
daržo įrankius, vandenį laistymui bei konsultaciją apie ūkį (pvz. "šio mėnesio kenkėjas" arba daržovių 
gaminimo patarimus). Lapkričio viduryje toks sklypas gražinamas savininkams naujam perdirbimui. 

85 m² dydžio sklypas, kuriame auga apie 20-25 rušių daržovių, esą pagal Kaselio universiteto 
paskaičiavimus gali aprūpinti daržovėmis keturių asmenų šeimą viso sezono metu. Sklypo naudotojiems 
tai papildomaas visos šeimos bendras užsiėmimas šviežiame ore, bei užkandžiai kaimiškoje 
atmosferoje. Žemdirbiam papildoma tokio koncepto nauda ta, jog tuo pačiu labai paprastai atsiranda 
tiesioginių pirkėjų kitiems žemės ūkio gaminiams (pienui, kiaušiniams, mėsai). 
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Austrijoje ir Vokietijoje ši idėja - daržovių derlius patiems - priemiesčių sklypuose sėkmingai prigijo. 
Dažniausiai pritraukiami žmonės, tai šeimos gyvenančios netoli nuo žemdirbių laukų. Reklama, 
pritraukianti klientus platinama vietiniuose laikraščiuose, televizijoje, radijoje bei viešuose renginiuose. 
Kiolno mieste vykusio karnavalo metu ekologinių ūkių žemdirbiams pasitaikė ideali proga reklamos 
platinimui. Parado metu vietoje saldumynų vienu metu buvo dalinami bulvių sėjamieji su reklamine 
žinute. Svarbus yra ir patrauklus pasirodymas tinkle. 

Platensnę informacija vokiečių kalba rasite puslapiuose: 

www.selbsternte.at
www.wiz.uni-kassel.de/dfh/selbsternte/weitere_standorte.html     

"EkoConnect" organizuoja seminarą Dresdeno mieste (Vokietijoje) nuo spalio 11. iki 16., temomis 
daržovių derlius patiems, daržovių pristatymas į namus bei tiesioginė prekyba žemės ūkyje. Registruotis 
galima nuo liepos mėnesio "EkoConnect" tinklo puslapyje. Ęsant klausimams, kreipkitės į Inka Sachse 
(inka.sachse@ekoconnect.org) 

Autorius: Inka Sachse , Ekoconnect e.V.

Vertimas: Rūta Porwoll 

* * * * *

4. Avalon ir SOS vaikų kaimas suvienijo jėgas Ganoje
Avalon taip pat dirba ir už Vidurio bei Rytų Europos ribų. 
Nuo 2009 m. kartu su SOS vaikų kaimu yra vykdomas 
projektas Ganoje, Vakarų Afrikoje. Šiame projekte mes 
siekiame apjungti SOS šeimos ir bendruomenės 
vertybes su technine Avalon patirtimi ekologinės 
žemdirbystės srityje. Mūsų pagrindiniai tikslai yra: 
pavyzdinio ekologinio ūkio įsteigimas siekiant šviesti 
mokinius (12-18 metų amžiaus) apie ekologinį 
ūkininkavimą ir pritraukti jaunimą (18-25 metų) darbui 
ūkyje bei išmokyti juos gyventi kaime. 

Šis projektas yra finansuojamas Schokland fondo (Olandijos 
Užsienio reikalų ministerijos) ir juo yra siekiama ilgalaikių 
tikslų. Siekiant pagerinti maisto saugumą ir kokybę bei gyvenimo sąlygas atsilikusiose kaimo 
bendruomenėse, pastarosios yra mokomos kaip apsirūpinti maistu ir tapti mažiau priklausomiems nuo 
svyruojančių maisto produktų kainų. Todėl pagrindinis dėmesys šiame projekte yra teikiamas socialiai 
pažeidžiamoms šeimoms, jų vaikams ir jaunimui, taip siekiant sušvelninti neigiamą didėjančių maisto 
kainų poveikį šioms bendruomenėms šiandien, taip pat investuoti į gamybą, dėl kurios būtų užtikrinta 
žemės ūkio plėtra rytoj.

Autorius: Linda Huisman

Vertė: Vaidotas Kilkus

* * * * *

5. Slovakija: Ekologinių ūkių skaičius sparčiai auga
Ekologinis ūkininkavimas Slovakijoje vis dar yra stipriai orientuotas į eksportą. Didesnę ūkių dalį 
sudaro dideli ūkiai (daugiau nei 600 ha 1990ais metais), tačiau pastaruoju metu ekologinių ūkių 
skaičius išaugo labai staigiai (vidutiniškai 30% per metus nuo 2004 m.), ypač kalnų regionuose 
steigiamų smulkių ūkių dėka. Nors vietinių perdirbimo galimybių stoka vis dar yra vienas iš 
Slovakijos ekologinio sektoriaus plėtros trukdžių, perdirbimų apimtis šalies viduje didėja. 
Ekologinės žemdirbystės vystymasis Slovakijoje prasidėjo 1991 m., kai 37 stambių ūkių grupė tuo pačiu 
metu perėjo prie ekologinės žemdirbystės. Kita didesnė banga vyko tik 1990ųjų pabaigoje, kuomet 
ekologinių žemių plotas padidėjo iki 50 000 ha (1998), kurie buvo valdomi aštuoniasdešimties įmonių. 
Po įstojimo į ES ekologinės žemės plotas padidėjo per kelerius metus iki 144 219 ha 2009 m., kas 
sudaro apie 7,5% žemės ūkio bei 3,4% ariamos žemės (Naturalis, 2009). Ekologinių žemės ūkių 
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skaičius Slovakijoje (463) augo nuo 2004 m. labai greitai. Nauji 
ekologiniai žemės ūkiai buvo kuriami visų pirma kalnuotose Rytų 
Slovakijos vietovėse. Daugelis ūkių užsiima gyvulininkyste, ir 
tarp 2003 m. ir 2008 m. ekologinių karvių skaičius kasmet didėjo 
50%. Šiandien jau 68% ekologinių žemės ūkių laiko gyvulius su 
biosertifikatais. Jei 1990ųjų metų viduryje vidutinis ūkio dydis 
sudarė virš 600 ha, iki 2009 m. jis sumažėjo iki 315 ha (iš jų 100 
ha ariamos žemės).

Didžiausi ekologiniai žemės ūkiai užima kelių tūkstančių hektarų 
plotą ir augina daugiausia kviečius, kukurūzus, miežius (taip pat 
salyklo miežius) ir saulėgražas aliejui gaminti. Sodininkystėje 
didelį vaidmenį vaidina vaistinės žolės (pav. melisa, ramūnėlės, 
mėtos) bei šparagai ir kitos daržovės, auginamos kūdikių maistui 
gaminti.

Nuo savo veiklos pradžios ekologinis ūkininkavimas Slovakijoje buvo visų pirma orientuotas į eksportą. 
Grūdai, ankštiniai augalai ir vaistinės žolės buvo neperdirbti eksportuojami į ES šalis bei Šveicariją. 
Šiandien vidutinio dydžio ekologinio aliejaus gamykla Búšlak gamina ekologinį saulėgražų bei rapso 
aliejų. Vaistiniai augalai bei prieskoniai nebėra eksportuojami žaliavų pavidalu, tačiau būna perdirbti - 
įpakuoti į maišelius arba perdirbti į eterinį aliejų. Tačiau žaliavų eksportas vis dar yra svarbus ekologinio 
ūkio sektoriaus plėtros variklis. Slovakija yra mėgiama Europos ekologinių perdirbimo įmonių, nes dėl 
didelių fermų dominavimo yra gaminami dideli vienodų prekių kiekiai. Dėl to, kad yra tik viena įgaliotoji 
priežiūros įstaiga (Naturalis), ekologinio sertifikavimo sistema yra labai skaidri. Trumpi geografiniai 
atstumai iki svarbiausių Europos ekologinių prekių rinkų yra dar vienas šios šalies pranašumas.

Ekologinis sektorius Slovakijoje turi dar daug plėtros galimybių. Slovakijos Ekologinio žemės ūkio 
agentūros ÙKSÚP duomenimis, tik 23% ekologinės produkcijos patenka į rinką (likusi dalis naudojama 
kaip gyvulių pašaras). Beveik pusė šitos produkcijos yra parduodama įprastoje rinkoje. Ekologinių 
maisto produktų vidaus paklausa auga, tačiau šiuo metu slovakiškas ekologinis pienas yra pilstomas 
užsienyje ir vėl importuojamas į Slovakiją. Slovakiškos ekologinių produktų perdirbimo įmonės jau 
gamina įvairius makaronų ir pieno produktus, ir galima tikėtis, kad būtent kalnų vietovėse veikiančios 
šeimyninės pieno perdirbimo įmonės išsivystys ir taps svarbiu rinkos segmentu.

Autoriai: Bianka Lieske, Christoph Arndt, Ekoconnect e.V.

Vertimas: Sofja Klokatova

* * * * *

6. Pagalba žemei – Rytai ir Vakarai mokosi kartu
Rytų Europa yra lyderė mokslinių tyrimų apie dirvožemio priedus 
srityje. Šie priedai pagerina augalų maisto medžiagų įsisavinimą, 
padidina humuso kiekį ir dirvožemio gyvybingumą. Tyrimų patirtis bus 
naudojama kartu Rytuose ir Vakaruose. 

Nuo 1970 m. beveik visuose Centrinės ir Rytų Europos žemės ūkio 
universitetų fakultetuose buvo nagrinėjama galimybė divožemio bakterijas 
naudoti konkrečiai ūkininkavimui.  Dėl to azoto junginiai vaidina labai svarbų 
vaidmenį. 1980 m. dėl natūralių trąšų poreikio ir žaliavų trūkumo šie tyrimai 
dar labiau suintensyvėjo, tačiau  1990 m. pasikeitus politiniam rėžimui 
susidomėjimas sumažėjo.

Privačios Vokietijos bendrovės bei  Vidurio ir Rytų Europos tyrimų institutai 
vėl ėmė diskutuoti šia tema. Tinkamų prekybai produktų, kurie yra bendrų 
tyrimų rezultatas, yra ne tik Rytų Europoje, bet ir Vokietijoje. 

Kaip pavyzdys yra firmos „Agrel“  produktas Azobac, kuris buvo sėkmingai 
pritaikytas Rusijos ekologiniame ūkyje. Šio produkto pagrindą sudaro 
aerobinė bakterija, kurios dėka žymiai pagerėjo azoto fiksacija ir tuo pačiu augalų sveikatingumas. 
Eksperimentą atliko Budapešto ir Hale/Sale universitetai. Tačiau ši bakterija buvo identifikuota kaip 
humuso vartotoja. Specialus Azobac mišinys sudarytas iš aerobinių bakterijų, azoto fiksatoriaus 
azospirillum, gramteigiamų megatherium bakterijų,  mielių ir mikroelementų, kaip fosfatai  sujungia azoto 
fiksavimą su humusu. Grynas biologinis produktas naudojamas kaip koncentratas, 1,5kg ištirpinto 
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vandenyje išpurškiama 1 hektare lauko. Produkto savikaina 50€/ha. Azobac taip pat naudojamas 
pagreitinti šiaudų puvimą po javų derliaus nuėmimo bei užkirsti kelią fuzariozei.

Kiti produktai, ukrainiečių firmos „Agrobiotech“, biolanas ir radostimas,  taip pat vokiečių firmos 
„Agrostim“  agrostimulinas ir humisolas masiškai gaminami Ukrainoje. Šie produktai plačiai naudojami 
Rytų Europoje, Centrinėje Azijoje, taipogi, Izraelyje ir Vokietijoje. Kalbant apie žemės pagalbinių 
medžiagų panaudojimo poreikį ekologinėje žemdirbystėje, turi būti nustatyti kontrolės taškai ūkiuose.

Daugiau informacijos rasite adresu: www.agler.de; www.agrostim.de; www.agrobiotech.com.ua; 
www.radostim.de; www.soils.wisc.edu/extension/pubs/2006noncon_with_ref.pdf

Autorius: Christoph Arndt, Ekoconnect e.V.

Vertėja: Zita Šidlauskaitė

* * * * *

7. Bulgarija: GMO uždrausti ateinantiems penkeriems metams 
Be oficialaus pareiškimo, kad Bulgarija yra šalis 
be GMO, kas pagal ES teisės aktus yra 
neįmanoma, buvo įvesti nauji reikalavimai į 
Bulgarijos GMO įstatymą, kas praktiškai prilygsta 
GMO uždraudimui: GMO ateinančius penkerius 
metus Bulgarijoje auginami nebus. 

2010 m. vasario mėn. Bulgarijos parlamento Aplinkos 
apsaugos ir vandens išteklių komitetas pritarė; kad 
genetiškai modifikuotiems organizmams (GMO) būtų 
įvestas penkerių metų draudimas. Paskui jį sekė visa 
banga protestų penkiuose didžiausiuose šalies 
miestuose - Sofijoje, Ruse, Varnoje, Plovdive ir Veliko 
Tarnovo. Buvo surinkta daugiau kaip 15000 parašų, 
palaikančių peticiją "Bulgarija be GMO", ir kiti 5000, reikalaujantys kukurūzų MON810 uždraudimo. 
Ministrui pirmininkui Boiko Borisovui buvo įteikti 2000 vaikų pieštų atvirukų su prašymu išlaikyti Bulgariją 
be GMO. 

Sofijoje įsikūrusio Nacionalinio Viešosios nuomonės tyrimų centro duomenimis, dauguma (97%) bulgarų 
mano, kad GMO neturėtų būti naudojami žemės ūkio gamyboje. Atsižvelgdamas į visuomenės 
nuomonę, kovo 18 d. Bulgarijos Parlamentas balsavo dėl GMO įstatymo sugriežtinimo, uždraudusio 
GMO auginimą tiek komerciniais, tiek mokslo tikslais.

Naujasis įstatymas reikalauja minimalaus 30 kilometrų atstumo tarp laukų, kuriuose auginami GMO ir 
"Natura 2000" projekto, ar kitų saugomų gamtos parkų teritorijų. Kadangi Bulgarija yra sąlyginai maža 
šalis ir gamtos parkų tinklas dengia beveik trečdalį šalies teritorijos, 30 km atstumo tarp GMO laukų ir ne 
GMO laukų būtų praktiškai neįmanoma laikytis. O tai reiškia, kad GMO auginimas Bulgarijoje tampa 
neįmanomas. 

Be to, buvo įvestas draudimas šešioms genetiškai modifikuotų augalų rūšims, kurios yra strategiškai 
svarbi Bulgarijos žemės ūkis - tai javai, vaisiai, daržovės, rožės, tabakas ir medvilnė. 

Teisės aktų pakeitimai taip pat uždraudė ir tas GMO augalų rūšis, kurios jau buvo patvirtintos ir leistinos 
auginti Europos Komisijos, pvz. genetiškai modifikuotas bulves Amflora (BASF) ir trijų rūšių genetiškai 
modifikuotus kukurūzus ("Monsanto"). Taip pat iki vieno milijono BGN (511325 EUR) buvo padidintos 
baudos dėl GMO įstatymo pažeidimo. GMO priešininkai teigia, kad jie yra labai patenkinti dėl įstatymo 
sugriežtinimo. 

Mylenas Sotyanovas iš Bulgarijos bioproduktų gamintojų asociacijos teigia: "Bulgarija kelia sau tikslą iki 
2013 metų 8% savo žemės ūkio paskirties žemės apdirbti pagal ekologinės gamybos principus." Šiuo 
metu šis rodiklis siekia tik 0,16%. Tačiau perspektyvos yra geros: Bulgarijos opozicinės partijos atstovo 
Lyutvi Mestan teigimu, 70% Bulgarijos žemės ūkio paskirties žemės yra tinkama ekologinei 
žemdirbystei. 

Autorius: Katja Bykova, Ekoconnect e.V.

Vertė: Vaidotas Kilkus

* * * * *
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8. Penktasis Ekologinės prekybos forumas (EPF) Varšuvoje: 
Apžvalga 

Kaip ir ankstesniais metais, šių metų gegužės 
mėnesį Varšuvoje vyko Ekologinės prekybos 
forumas. Lankytojų skaičius liko nepasikeitęs: 
forume apsilankė apie 380 dalyvių iš beveik 30 šalių. 
Parodos dalyvių skaičius išaugo iki 60. Toliau didėja 
rusakalbių dalyvių skaičius. Pakartotinas abiejų 
globėjų - Lenkijos Žemės ūkio ministerijos ir IFOAM 
– dalyvavimas įrodė, jog ši sritis yra vertinama. 

Vidurio ir Rytų Europos vaidmuo kaip ekologinių 
produktų rinkos iš vienos pusės ir žaliavų bei aukštos 
kokybės ekologinių maisto produktų tiekėjos iš kitos 
pusės nuolat auga. Tai buvo pabrėžta EPF globėjų 
Žemės ūkio ministro Artur Lawnicyak bei IFOAM ES 
grupės direktoriaus Marco Schlüter forumo atidarymo 
kalbose. Čekijos žemės ūkio ministro pavaduotojas Jiri 
Urban pabrėžė, kad dar daug pastangų reikia įdėti, kad 
ekologiniai maisto produktai nukeliautų iš savo nišos į žmonių protus ir pilvus.

Ekologinės prekybos forumas šiame procese atlieka tilto tarp idėjų, žmonių, įmonių bei produktų 
ekologinėje rinkoje vaidmenį. EPF yra svarbiausia platforma Vidurio ir Rytų Europoje, suteikianti 
galimybę dalyviams iš įvairių šalių apsikeisti patirtimi ir prisirinkti idėjų, kaip savo šalies aplinkybėmis 
geriausia įgyvendinti svetimą patirtį. Forume buvo perskaityti daugiau kaip 20 pranešimų, kuriuose 
verslininkai ir ekspertai išdėstė savo šalyse įgytą asmeninę patirtį ekologinių rinkų vystymo bei plėtojimo 
srityse. Tarp jų buvo ir Biologinio žemės ūkio tyrimo instituto (FiBL) fondo direktorius Martin Ott.

Kitą pranešimą skaitė Burkhard Sonnenstuhl. Bio-BrotBox akcija, kuri buvo pradėta prieš kelerius metus 
jo iniciatyva, Vokietijoje jau tapo institucija. Jos tikslas yra dalinti pirmokams jų pirmąją dieną mokykloje 
pusryčius iš sveikų ekologinių produktų. Ekologinės prekybos forumui Bio-BrotBox komanda padovanojo 
400 dėžių. Lenkiški partneriai parūpino lenkiškų ekologinių produktų, taip kad kiekvienas EPF lankytojas 
gavo autentišką lenkišką Bio-BrotBox kaip vienos iš Vokietijoje pasiteisinusių ekologinių produktų 
rinkodaros strategijų pavyzdį. Sėkmės nereikėjo ilgai laukti: Varšuvos Amerikos mokykla nusprendė 
šiais metais pradėti akciją, o UPS-Lenkija pasisiūlė nemokamai pristatinėti dėžes Lenkijoje. Tai yra labai 
geras pavyzdys, kaip tam tikros srities atstovai galėtų mokytis vieni iš kitų neprikllausomai nuo to, jog 
veikia skirtingose valstybėse.

EkoConnect yra EPF organizatorius. Jo partneriai yra lenkiška asociacija Ekoland, Lenkijos 
konsultavimo tarnyba CDR, organinių pardavėjų asociacija ORA, Lenkijos ekologinių maisto produktų 
gamintojų asociacija Polska Ekologija ir olandų fondas Avalon. Tačiau be remėjų paramos EPF nebūtų 
įvykęs. EkoConnect didžiuojasi tuo, kad gali pasveikinti pirmuosius lenkiškus remėjus. Polska Ekologia 
su Lenkijos ministro parama parūpino puikių užkandžių: tai galima pavadinti pavykusiu lenkiškų 
ekologinių maisto produktų pristatymu. 

Tradiciškai EPF pabaigoje įteikimas Geriausio ekologinio produkto apdovanojimas. Šį kartą buvo 
išskirtas vienas iš Bio Food (Lenkija) vaisių kokteilių (smoothie), Naturata (Vokietija) šokoladas bei Styx 
(Austrija) kosmetikos gaminys – išties europinio masto rezultatai.

2011 m. gegužės mėnesį EkoConnect šauks Varšuvoj šeštą EPF. Renginyje ir vėl bus 
koncentruojamasi ties Vidurio ir Rytų Europos ekologinės rinkos plėtra. Jau dabar galima teigti, kad 
rinka vystysis toliau ir jos potencialus vaidmuo augs.

Daugiau informacijos galima rasti adresu www.organic-marketing-forum.org. 

Autoriai: Hans-Josef Brzukalla, Christoph Arndt, Ekoconnect e.V.

Vertimas: Sofja Klokatova

* * * * *
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9.Trečioji tarptautinė Vidurio ir Rytų Europos bei Centrinės Azijos 
šalių ekologinio žemės ūkio konferencija, 2010 rugsėjo 17 – 18 d. 
Astanoje, Kazachstane

2008m. pirmą kartą konferencija vyko Ukrainoje, 2009m. 
Gruzijoje, šiais metais rugsėjo 17 – 18 d.vyks Kazachstano 
sostinėje Astanoje. 19 –  20 d. bus siūlomos ekskursijos. 
Konferencijoje bus nagrinėjamos temos susijusios su 
ekologiniu žemės ūkiu, jo ryšys su kaimo plėtra, 
ekologiniu turizmu bei biologine įvairove. 

Konferencija: Norintys kalbėti siūlymus gali teikti iki 2010 
birželio 15 d.  (informaciją rasite adresu: 
www.conference.organiccenter.kz ). Dalyviai ir pranešėjai 
programoje dalinsis praktinėmis ir teorinėmis žiniomis apie 
grūdų, ryžių, ankštinių augalų auginimą, medvilnės, lauko 
gėrybių gavybą, gyvulių laikymą. Bus pristatoma agro 
ekosistemos reikšmė, taip pat bus aptariami rinkos aspektai, 
strateginiai planai su vietiniais ir tarptautiniais partneriais. 

Ekskursija: Po dviejų konferencijos dienų dalyviai turės 
galimybę aplankyti Korgalzhyn valstybinį gamtos draustinį. Tai 
didelis gamtos rezervatas netoli Astanos ir kaimyninių ūkių, 
kuriame gyvena šiaurės flamingų kolonija, tai tik viena iš ten gyvenančių 300 paukščių 
rūšių. Iš ūkių ketinama sukurti sieną aplink šį rezervatą.

Registracija: Į konferenciją yra pakviesti tarptautiniai dalyviai, daugiausiai iš Centrinės ir Rytų Europos, 
taip pat įvairių sričių atstovai iš Centrinės Azijos šalių, tai:

- Ūkininkai, perdirbėjai ir prekybininkai

- Nevyriausybinės gamtos ir kaimo plėtros organizacijos, vietos ir nacionalinės valdžios atstovai, ūki-
ninkų ir vartotojų asociacijos

- Ekologinio ūkio ekspertai, tokie kaip mokslininkai, sertifikuotojai, konsultantai ir rinkos specialistai

Tiesioginė registracija internetu galima iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. adresu: 
www.conference.organiccenter.kz

Organizatoriai: Ukrainos organinė federacija –  Ukraina, Organinė Hamburgo tarnyba –  Vokietija, 
Ekologinės kultūros integracijos fondas (FIEC) – Kazachstanas ir Agroekologinis Louis Bolk institutas – 
Olandija. Daugiau informacijos rasite adresu: www.conference.organiccenter.kz

Autoriai: Susanne Krause, Organinė tarnyba ir Jackeline Mekkes, Agroeko Louis Bolk institutas

Vertėja: Zita Šidlauskaitė

* * * * *

8

http://www.conference.organiccenter.kz/
http://www.conference.organiccenter.kz/
http://www.conference.organiccenter.kz/


10. Renginiai 2010

Datos Renginys Vieta Tema Kontaktas
12.07.-
16.07

Seminaras: 
Ekologiškoas 
bulvės – Rytų 
Europos 
perspektyvos

Latvija Seminaras rusų kalba didelioms 
įmonėms keičiant veiklą ekologiškų 
bulvių sodinimui: rinkos būsena, 
gamybos technika, įpakavimo technika

www.ekoconnect.org

17.07.-
18.07.

Oekologika Blaubeuren 
miestas, 
Vokietija

Speciali ekologinė vartotojų, sveikatos, 
maitinimosi, aplinkos apsaugos, švarių 
energijos šaltinių, aplinkos vadybos ir 
mūsų ateities mugė.

www.oekologika.com

03.09.-
05.09. 

Ketvirtasis 
Europos 
seminar
as - 
žemės 
ūkio 
biodiver
sija bei 
"SAVE" 
susitiki
mas 
2010

"Criewen" pilis, 
Berlynas, 
Vokietija

“Žemės ūkio biodiversija – lemianti 
biodiversijos dalis” www.wildpferdgehege-

liebenthal.de

06.09.-
19.09.

2010

Vasaros 
akademija. 
Ekologinės 
gyvulininky
stės 
produkcijos 
gamyba

Dresdenas, 
Vokietija

Projektas žemės ūkio specialybės 
studentams iš Vidurio ir Rytų Europos

Remiama ERASMUS programos.

www.ekoconnect.org

12.10.-
16.10.

2010

Daržovių 
auginimas 
tiesioginė 
rinkodara

Dresdenas, 
Vokietija

Seminaras apie tiesioginės rinkodaros 
principus ekologinėje žemdirbystėje. 
Bus pristatomi daržovių auginimo ir 
pristatymo į namus pavyzdžiai.

www.ekoconnect.org

15.10-
17.10 
2010

Gamtos ir 
maisto 
mugė 2010

Lodzė,

Lenkija

Mugėje vyks konferencijos, 
prezentacijos, seminarai (taip pat ir 
B2B), bus organizuojami kontaktų 
vakarai, kulinariniai pristatymai bei 
įvairūs konkursai

www.naturafood.pl

06.09.-
19.09.

2010

Vasaros 
akademija. 
Ekologinės 
gyvulininky
stės 
produkcijos 
gamyba

Dresdenas, 
Vokietija

Projektas žemės ūkio specialybės 
studentams iš Vidurio ir Rytų Europos

Remiama ERASMUS programos.

www.ekoconnect.org

09.2010 Trečioji 
tarptautinė 
konferencij
a

Kazachstanas Ekologijos sektorius Centrinės bei Rytų 
Europos, bei VIdurinės Azijos šalyse

www.conference.organic
center.kz

Vertė: Vaidotas Kilkus

* * * * *
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11. Leškoti ir rasti:
- Vertėjų savanorių dėka mūsų infolaiškus skaito daugiau nei 7000 skaitytojų. Norėdami sustiprinti 

mūsų komandą ieškome daugiau vertėjų savanorių raštu iš vokiečių/anglų į lietuvių kalbas. Prašome 
kreiptis šiuo adresu: redaktion@ekoconnect.org
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Avalonas yra tarptautinė ne pelno organizacija Olandijoje ir aktyviai remia ekologišką žemės ūkį. Avalonas padeda kaimams 
Vidurio ir Rytų Europos regionuose ir tuo pačiu teikia paramą atstatant ilgalaikę kaimo visuomenę.Tokiu būdu mes padedame 
gamtai ir aplinkai, remiame socialines sąlygas ir vietinę ekonomiką, visada artimai bendradarbiaujame su vietinėmis 
organizacijomis, parapijomis, ūkininkais, įstaigomis ir t.t.

Avalono tinklas
Vienas pagrindinių mūsų tikslų yra informuojant ir diskutuojant apie ekologinį žemės ūkį ir gamtosaugą suburti organizacijas, 
vyriausybes, universitetus ir ekspertus. Žinios, gamybinio pajėgumo parama bei rinka ir vystymasis vaidina svarbų vaidmenį 
agrarinėms ir aplinkos politikos programoms. Veiklą sudaro seminarai, specialistų, pavyzdinių bendrovių apmokymai, institucijų 
bei projektų parama. 

Suburiant visus dalyvius susidarė didžiulis tinklas su daugiau nei 150 veikėjų ekologinio žemės ūkio, gamtos apsaugos, 
biologinės įvairovės bei ilgalaikio kaimo vietovės vystymosi srityse. Šis tinklas suvienija žmones, kurie aktyviai dalyvauja 
Avalono projektuose bei specialistus europiniame ir tarptautiniame lygyje. Avalonas remia šį tinklą komunikacijos priemonėmis 
ir švietimo įrankių vystymu.

Narystė
Norite tapti Avalono tinklo nariu? Užpildykite prašom mūsų svetainėje (www.avalon.nl / Netz) registracijos blanką. Jau esate 
narys? Tuomet pakvieskite bendradarbius, draugus ar kitus besidominčius tapti tinklo nariais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EkoConnect yra ne pelno organizacija Vokietijoje, kuri remia informacijos, žinių, patirties mainus ekologinio žemės ūkio srityje. 
Organizacija tarnauja kaip tinklas žmonėms ir organizacijoms, kurie susiję su ekologiniu sektoriumi Vakarų ir Rytų Europoje, jų 
susitikimams bei bedrai veiklai.

Pagrindinis siekis yra paremti ilgalaikį ekologinio ūkio vystymasį Vidutio ir Rytų Europoje, sustiprinti ryšius tarp dalyvių bei 
skatinti ekologiškų maisto produktų dispoziciją. EkoConnect veikia kaip centrinė informacijos būstinė, skatina susitikimų 
galimybes, patirties pasikeitimą bei kvalifikacijos kėlimą, remia privačias bei valstybines įstaigas vystant ekologiško ūkio 
struktūras. EkoConnect remiama specialistų tarybos, kuri jai teikia patarimus tiek turinio atžvilgiu tiek strateginiais klausimais. 

Narystė
EkoConnect nariai yra ekspertai ir organizacijos iš visos Europos su ilgamete patirtimi ekologiško ūkio struktūrų realizavime ir 
ne-ekspertai, kurie domisi ekologinės idėjos mokymu ir parama. Jūs galite padėti mums mūsų darbe, tapdami „remiančiu nariu“ 
arba „etatiniu nariu“. Prašom užpildyti registracijos blanką mūsų svetainėje (http://www.ekoconnect.org/membership.html). Jūs 
jau esate narys? Tuomet pakvieskite bendradarbius, draugus ar kitus besidominčius tapti EkoConnect nariais.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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