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Drodzy czytelnicy,
w ostatnim biuletynie informowaliśmy o inicjatywie na rzecz wprowadzenia zakazu
GMO (organizmów zmodyfikowanych genetycznie) w Europie. Celem kampanii
zainicjowanej przez grupę Avaaz jest zebranie miliona podpisów pod petycją żądającą
zakazu produkcji i sprzedaży żywności zmodyfikowanej genetycznie. Inicjatywa
spotkała się z szerokim poparciem, do tej pory zebrano ponad 600.000 podpisów. Jeśli
chcą Państwo dołączyć do tej kampanii, można to jeszcze uczynić pod adresem:
https://secure.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/?fp
W niniejszym numerze biuletynu informujemy o sukcesie w walce z GMO w Bułgarii.
Jest to przykład, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnym akcjom. W dalszej części
mogą Państwo dowiedzieć się o rozwoju sektoru ekologicznego w Słowacji, gdzie w
zawrotnym tempie wzrosła ilość przedsiębiorstw ekologicznych, a rynek ekologiczny
wciąż jeszcze posiada potencjał dla dalszego rozwoju.
Dla wielu konsumetów z Europy Środkowej zagadnienia ochrony środowiska i rozwoju
regionalnego mają coraz większe znaczenie. Nie wszystkim wystarcza zaopatrywanie
się jedynie w ekologiczną żywność. Widoczne jest coraz większe zainteresowanie
produktami, przy których wytwarzaniu zwraca się uwagę na zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla (CO2). O tym dowiedzą się Państwo z naszego pierwszego artykułu.
Ciekawą inicjatywą w obszarze rolnictwa ekologicznego jest oferta samodzielnego
zbierania warzyw. W biuletynie opisujemy projekt działający w Niemczech i Austrii,
który polega na „dzierżawieniu“ od przedsiębiorstw rolniczych w najbliższej okolicy
niewielkich działek uprawnych, na których można się samemu zaopatrywać w świeże
ekologiczne warzywa o najwyższej jakości.
Z radością informujemy Państwa, że w Organic Marketing Forum, które odbyło się w
Warszawie na początku maja, uczestniczyli goście z prawie 30 krajów. Forum zyskało
tym samym na znaczeniu zarówno gospodarczym, jak i politycznym. Jeden z
uczestników, który do Warszawy przyjechał z Kazachstanu, opisuje wrażenia z forum i
ze swej długiej podróży.
Życzymy Państwu przyjemnej i ciekawej lektury:
Christoph Arndt, Katja Bykova & Linda Huisman
Tłumaczenie: Renata Makarska
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1. Ochrona klimatu, sprawiedliwość, regionalność produktu: Wpływ
na zbyt porduktów biologicznych
Produkty ekologiczne są z reguły lepsze. Na podstawie analizy 52 testów produktów przeprowadzonych
w latach 2002 do 2010 w Niemczech (Stiftung Warentest, 2010) 75 % testowanych produktów ekologicznych nie wykazywało śladów pestycydów. Natomiast
produkty konwencjonalne wykazywały ich do 16 %.
Produkty ekologiczne różnią się także w smaku, ponieważ są w znacznej mierze naturalne i bez jakichkolwiek domieszek. Z tego powodu konsumenci są
gotowi wydać więcej pieniędzy na produkty ekologiczne. Ale czy automatycznie doceniają także takie
wartości jak przyjazna środowisku produkcja, uczciwość i regionalność?

Zdjęcie: EkoConnect e.V.

B
Rolnictwo ekologiczne z reguły jest bardziej przyjazne
środowisku, jak stwierdziła niedawno FAO. Pozytywny wpływ ma przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii, zwłaszcze przez rezygnację z energiochłonnych nawozów azotowych. Kolejną zaletą jest
wchłanianie węgla przez humus. Bilans emisji gazu CO2 związany z produkcja żywności ekologicznej
(tzw. odcisk węglowy) może się jednak znacznie pogorszyć, jeśli surowce oraz gotowe artykuły spożywcze są transportowane na duże odległości w szczególności przez samoloty lub samochody ciężarowe.
Świerze, w małej mierze przetworzone sezonowe produkty z regionu powodują wiele mniejszy „odcisk
węglowy“ niż przetwory jak np. mrożonki. Aspekty jak ochrona klimatu, sprawiedliwość oraz regionalność produktu stają się dla konsumentów coraz ważniejsze. Są oni także świadomi faktu, iż produkty
ekologiczne niekoniecznie są wytwarzane w przyjazny dla klimatu sposób, nie zawsze pochodzą z regionalnej produkcji oraz bazują na uczciwej współpracy z producentami.
Handlowcy oraz związki producentów żywności zaangażowali się, aby zwrócić uwagę konsumentów na
korzyści dla środowiska i społeczeństwa płynące z zakupu ekologicznych artukułów spożywczych. Poza
tym chodzi także o to aby za pomocą charakterystycznej cechy wyróżnić się z masy żywności pochodzącej z bioupraw. Konsumenci chcą nie tylko zaopatrywać się w „zdrowe“ produkty, ale także w takie,
które są „fair“ dla ludzi i środowiska. Przy tym sprawiedliwy handel we własnym kraju jak i między państwami uprzemysłowionymi zyskuje na znaczeniu: Czy rodzimy rolnik otrzymuje godziwe wynagrodzenie? Czy jest w stanie stworzyć pełnowartościowe miejsca pracy w regionie? Czy powstałe w ramach
łańcucha wartości stosunki handlowe między zainteresowanymi stronami są przejrzyste i trwałe?
Tak na przykład „Naturland“ jako pierwszy zwiazek ekologiczny w Niemczech oferuje od lutego 2010
certyfikaty „Fair”, które nie tylko spełniają wymogi „eko“ , ale również odpowiadają wymogom sprawiedliwego handlu. Zarówno członkowie związku Naturland jak i partnerzy w Niemczech i innych krajach,
mogą poddać swoje produkty certyfikacji jako „fair“. Inną inicjatywą jest powstałe pod patronatem związku Demeter Berlin-Brandenburg zrzeszenie „fair & regional“. Jego członkowie są zobowiązani do dostosowania się do standardów społecznych oraz do sprowadzania co najmniej 80% surowców z regionu.
Trzecim przykładem jest BioFairVerein, w którym w ramach kampanii „Bestes Bio- fair für alle“ połączyło
się kilka przedsiębiorstw produkujących żywność ekologiczną. Ich asortyment towarów obejmuje nabiał,
mięso, pieczywo, jaja, owoce, warzywa oraz produkty suszone.
W sondażu konsumenckim przeprowadzonym na wiosnę roku 2009 44% badanych podało, iż kupuje
produkty pochodzące ze sprawiedliwego handlu. W roku 2008 wydali na tego typu produkty 266 milionów euro, o 38% więcej niż 2007. To oznacza, że konsument decydując się na zakup wspomnianych
produktów przypisuje co raz więszą wagę do sprawiedliwego handlu oraz do jego wpływu na środowisko naturalne.
Dalsze informacje pod:
www.naturland.de/fairzertifizierung.html
www.fair-regional.de; www.biofairverein.de
Autor: Christoph Arndt, Ecokonnect e.V.
Tłumaczenie: Rafael Grzeschik
*

*

*

*

*
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2. Odwiedziny w Avalon (Holandia): nauka z degustacją
W kwietniu grupa przedstawicieli ekologicznych
stowarzyszeń rolniczych z krajów takich jak Gruzja,
Macedonia, Serbia i Ukraina przyjechała do Holandii i
odwiedziła między innymi fryzyjski browar 'Us Heit'
(nasz ojciec), w którym odwiedzający próbowali
naturalne piwo fryzyjskie. Ujrzeli browar używający
coraz więcej bioskładników oraz usiłujący w najbliższej
przyszłości
stać
się
całkiem
ekologicznym.
Odwiedzający z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy
brali udział w wymianie zorganizowanej przez Avalon,
zwiedzali różne przedsiębiorstwa ekologiczne rolnospożywcze w Holandii. Wymiana jest częścią składową
programu sieciowego Avalon Networks rolnictwa
długofalowego.

Zdjęcie: Avalon

Podczas pięciodniowej podróży w celu wymiany doświadczeń i pomysłów w programie znalazło się
wiele odwiedzin przedsiębiorstw, takich jak gospodarstwa "Ons Verlangen" w poblliżu Amsterdamu, w
którym rolnictwo ekologiczne prowadzone jest wraz z opieką nad ludźmi niepełnosprawnymi. Oprócz
tego również zakład produkcyjny biochipsów, biosera i biokonserw (FZ Organic w Wolvega) i
biomleczarnia (De Eerste w Marknesse) z własną uprawą warzyw i sklepem na podwórzu. I ostatecznie
w programie znajdował się jeszcze biosupermarket Ekoplaza w Bussum oraz odwiedziny w
holenderskim Ministerstwie Rolnictwa, gdzie oglądano stopień rozwoju budowy ekologicznej w Holandii.
DG Environment Komisji UE wspomagał ten projekt, którego celem jest podział wiedzy i doświadczenia.
Pierwszy znak sukcesu już się ukazał: mołdawska firma przygotowuje się właśnie do produkcji
ekologicznych chipsów z własnych ziemniaków.
Prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.avalon.nl w celu uzyskania kompletnego
sprawozdania z tej podróży (pod News und Events). Są Państwo zainteresowani dalszymi
zaproszeniami i seminariami? Jeśli tak, prosimy o regularne otwieranie naszej strony internetowej.
Autorka: Linda Huisman, Avalon
Tłumaczenie: Malgorzata Kozarzewska
*

*

*

*
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3. Samodzielne zbiory warzyw – świeże i ekologiczne warzywa
przez cały sezon
„Samodzielne zbiory warzyw“ – tak brzmi oferta niektórych gospodarstw ekologicznych położonych w
bezpośredniej bliskości miast, która ma na celu zachęcenie klientów do uprawy warzyw na własnym kawałku
gruntu. Daje to nie tylko możliwość delektowania się
świeżymi warzywami, lecz również jest uzupełnieniem
dnia codziennego o wypoczynek w otoczeniu zieleni.
Szczególnie dzieci chętnie śledzą rozwój i dojrzewanie
roślin, jest do dobre wprowadzenia w tajniki ekologicznej uprawy.
Zaufanie jest dobre – kontrola jest lepsza: chcemy wie- Zdjęcie: Regine Bruno,
dzieć, skąd pochodzi nasze pożywienie, ale kto z nas ma Information Point Austria
możliwość samodzielnie założyć ogródek działkowy i do
tego prowadzić go w sposób ekologiczny? Koncepcja samodzielnych zbiorów warzyw wywodzi się z
Austrii. Od maja do listopada można tam wydzierżawić przygotowane grządki z różnymi rodzajami warzyw, ziół i kwiatów. Na wiosnę wydzierżawiający sadzi różne rodzaje warzyw w długich rzędach podzielonych w poprzek. Dzięki temu na każdej parceli rośnie wiele odmian warzyw, które klienci mogą
zbierać przez cały sezon. Użytkownicy zobowiązują się w umowie do ekologicznej uprawy parceli, co
oznacza rezygnację ze stosowania nawozów syntetycznych i chemicznych środków ochrony roślin, jak
również do niedopuszczenia zachwaszczenia parceli. Dozwolone są dosiewy i sadzenie roślin wyłącznie z ekologicznych upraw, aby nie dopuścić do zagrożenia ekologicznego charakteru parceli. Wydzier-
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żawiający udostępniają użytkownikom parceli narzędzia ogrodnicze, wodę do podlewania i deklarują
gotowość fachowego doradztwa (np. „szkodnik miesiąca” lub wskazówki odnośnie przyrządzania). W
połowie października, po zbiorach parcela zostaje przekazana z powrotem wydzierżawiającemu w celu
przygotowania.
Według obliczeń przeprowadzonych na uniwersytecie w Kassel parcela o powierzchni 85 m2, na której
roście 20-25 rodzajów warzyw, kompletnie pokrywa zapotrzebowanie czteroosobowej rodziny na warzywa przez cały sezon. Dodatkową korzyścią dla dzierżawców jest możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu w gronie rodzinnym bądź przyjaciół, którą dobrze można połączyć z piknikiem w wiejskiej
okolicy. Dzierżawca zyskuje ponadto dzięki tej koncepcji nowych klientów do sprzedaży bezpośredniej
pozostałych produktów rolniczych (mleko, jajka, mięso).
W Austrii i w Niemczech koncepcja samodzielnych zbiorów warzyw na obrzeżach dużych miast znalazła wielu chętnych. Grupą docelową są rodziny mieszkające w pobliżu pól. Reklama w celu zyskania
nowych klientów odbywa się poprzez gazety lokalne, telewizję, radio i imprezy publiczne. Dobrym przykładem udanej reklamy ekologicznej uprawy warzyw było wykorzystanie karnawału w Kolonii. W paradzie wzięły wtedy udział kartofle zamiast cukierków. W tych przebraniach rozdawano materiały reklamowe. Ważnym aspektem jest dobra strona internatowa o atrakcyjnym wyglądzie.
Więcej informacji (po niemiecku) znajdą Państwo na stronie:
www.selbsternte.at, www.wiz.uni-kassel.de/dfh/selbsternte/weitere_standorte.html
EkoConnect organizuje w Dreźnie w dniach od 11 do 16 października seminarium na temat samodzielnych zbiorów roślin, skrzynek w abonamencie i sprzedaży bezpośredniej. Zgłoszenia przyjmujemy od
lipca na stronie internetowej EkoConnect. Osobą kontaktową jest: Inka Sachse (inka.sachse@ekoconnect.org)
Autorka: Inka Sachse, Ekoconnect e.V.
Tłumaczenie: Andrzej Łobodziński, www.lobodzinski.tk
*

*
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4. Avalon i SOS-Wioski Dziecięce (SOS-Kinderdorf) łączą siły w
Ghanie
Avalon działa także poza granicami Europy Środkowej i
Wschodniej. Od 2009 roku wspólnie z fundacją SOSWioski dziecięce rozwijany jest projekt w Ghanie, w
Afryce Zachodniej. W projekcie tym łączymy zadania
fundacji SOS-Wioski dziecięce, jakim jest stworzenie
dzieciom rodziny i włączenie do wspólnoty, z realizacją
idei rolnictwa ekologicznego. Naszym celem jest
zbudowanie wzorcowego gospodarstwa ekologicznego,
w którym uczniowie (12-18 lat) będą mieli możliwość
zapoznania się z zasadami rolnictwa ekologicznego, a
Zdjęcie: Avalon
jednocześnie włączenie do projektu także młodych
dorosłych (18-25 lat), którzy mogliby na farmie pracować
i uczyć się, zapewniając sobie w ten sposób utrzymanie dzięki rolnictwu ekologicznemu.
Projekt ten, finansowany przez Schokland-Fund (program holenderskiego ministerstwa spraw
zagranicznych), zorientowany jest na długoterminowe efekty. Aby zapewnić zdolność wyżywienia się i
polepszyć warunki życia w marginalizowanych gminach wiejskich, zakłada się stworzenie w nich
możliwości zbudowania trwałych podstaw egzystencji, aby były w mniejszym stopniu zależne od
zmieniających się cen środków żywności. W tym celu w ramach projektu podejmuje się na tych
terenach pracę właśnie z gorzej sytuowanymi rodzinami, ich dziećmi i młodzieżą, aby przeciwdziałać
negatywnym skutkom drastycznie dziś rosnących cen żywności. Inwestuje się tym samym w pokolenie,
które jutro będzie musiało dokonać koniecznych, czekających na podjęcie zmian w rolnictwie.
Autor: Linda Huisman, Avalon
Tłumaczenie: Arkadiusz Cencora
*

*

*

*

*
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5. Słowacja: ogromny wzrost liczby przedsiębiorstw ekologicznych
Uprawa ekologiczna w Słowacji nadal nastawiona jest na
rynki zagraniczne. Większość zakładów obejmuje duże powierzchnie (w latach 90-tych było to ponad 600 hektarów),
wzrasta również liczba mniejszych zakładów ekologicznych (od 2004 roku średnio o 30% rocznie), głównie w terenach górskich. Mimo niedostatecznej ilości zakładów przetwórczych, które opózniaja rozwój sektora ekologicznego na
Słowacji, można odnotować wzrost wartości tego rynku.
Rozwój przemysłu ekologicznego zapoczątkował rok 1991, kiedy
grupa 37 producentów przestawiła się na uprawę ekologiczną.
Kolejny znaczący krok nadszedł dopiero pod koniec lat 90-tych,
Copyright © 2010, Búšlak Oil s.r.o.
wraz z zagospodarowaniem 50.000 hektarów na uprawę ekologiczną przez ok. 80 producentów. Po przystąpieniu Słowacji do Unii Europejskiej powierzchnia upraw
ekologicznych stale wzrastała osiągając w 2009 roku obszar 144.219 hektarów. Stanowi to 7,5% powierzchni uprawnej i 3,4% powierzchni rolnej (Naturalis, 2009). Liczba zakladów ekologicznych na Słowacji (463) wzrasta od 2004 roku w ogromnym tempie. Nowe zakłady ekologiczne powstały głównie w
górskich rejonach wschodniej Słowacji. Wiele z nich zajmuje się hodowlą zwierząt - w latach 20032009 ilość krów ekologicznych wzrastała o 50 % rocznie. Dzisiaj 68% zakładów ekologicznych zajmuje
się certyfikowaną hodowlą zwierząt ekologicznych. Podczas gdy średnia wielkość zakładu ekologicznego wynosiła w latach 90-tych ponad 600 hektarów, zmalała ona do 2009 roku do obszaru 315 hektarów (z czego 100 hektarów to powierzchnia rolna).
Największe zakłady ekologiczne zajmują obszary tysięcy hektarów i produkują głównie pszenicę, kukurydzę, jęczmień (w tym jęczmień browarny) oraz olej słonecznikowy. W ogrodnictwie popularne są zioła
lecznicze (n.p. melisa, rumianek, mięta) oraz szparagi i inne warzywa, które wykorzystywane są do
produkcji żywności dla niemowląt.
Na początku słowackie rolnictwo ekologiczne zorientowane było głównie na eksport. Zboże, rośliny
strączkowe i lecznicze w stanie surowym eksportowane były do krajów Unii i do Szwajcarii. Dzisiaj Buslak, ekologiczna olejarnia i zakład średniej wielkości wytwarza biologiczny olej słonecznikowy i rzepakowy. Rośliny lecznicze i przyprawy nie są eksportowane w stanie surowym, lecz przetworzonym - w
torebkach herbacianych lub w postaci olejków eterycznych. Pomimo to eksport produktów ekologicznych w stanie surowym nadal stanowi silę napędową dla rozwoju tej branży. Słowacja jest pożądanym
eksporterem produktów ekologicznych w Europie - ze względu na duże powierzchnie uprawne producenci dostarczają duże ilości jednolitych produktów. Przestrzeganiem norm ekologicznych na Słowacji
zajmuje sie tylko jedna firma (Naturalis), co gwarantuje przejrzystość systemu certyfikacji. Również
centralne położenie i mała odleglość od najważniejszych rynków europejskich jest zaletą tego kraju.
Sektor ekologiczny na Słowacji ma jeszcze ogromny potencjał rozwoju. Według słowackiej Agencji do
Spraw Rolnictwa Ekologicznego ÙKSÚP tylko 23% produktów trafia na rynek (reszta jest wykorzystywana jako pasza dla zwierząt). Prawie połowa produktów jest sprzedawana w konwencjonalny sposob.
Ekologiczny rynek wewnętrzny rozrasta się, choć słowackie mleko ekologiczne rozlewane jest za granica i reimportowane do kraju. Słowaccy przetwórcy ekologiczni wytwarzają również produkty makaronowe oraz mleczne. Być może właśnie przetwórstwo mleka w górskich rodzinnych gospodarstwach stanowić będzie znaczący element gospodarki ekologicznej Słowacji.
Autorzy: Bianca Lieske, Christoph Arndt, Ekoconnect e.V.
Tłumaczenie: Karolina Wesołowska Saro
*

*

*

*

*
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6. Adiuwanty gleby – wschód i zachód uczą się wspólnie
Europa Wschodnia zajmuje wiodącą pozycję w badaniach adiuwantów
gleby w celu polepszenia jej dostępności odżywczej dla roślin, podwyższenia zawartości humusa i polepszenia życia gleby. Od tej chwili z tych
doświadczeń korzystają wspólnie wschód i zachód.
Już od lat siedemdziesiątych zeszłego wieku w Europie Środkowej i Wschodniej prawie na wszystkich uniwersytetach o kierunkach rolniczych pracowano
nad możliwością celowego zastosowania bakteri w glebie przy uprawie roli.
Dużą rolę odgrywały przy tym bakterie wiążące azot tj. Rhizobium. W latach
osiemdziesiątych badania te zostały zintensyfikowane w związku z zapotrzebowaniem na nawóz oraz brakiem surowców na wschodzie. Jednakże zmiany
polityczne na początku lat dziewiędziesiątych sprawiły, że starań tych szybko
zaniechano. Osiągnięte już sukcesy odeszły w zapomnienie.
Jednak firmy prywatne w Niemczech jak również instytuty badawcze Europy
Środkowej i Wschodniej dziś ponownie się tym tematem zajęły. Nie tylko w Europie Środkowej ale też w Niemczech istnieją już gotowe do wypuszczenia na
rynek produkty, które są wynikiem wspólnych badań na Wschodie i Zachodzie.

Zdjęcie: Ponomarenko

Przykładem jest produkt o nazwie Azobac firmy Agrel, który jest pomyślnie stosowany w rolnictwie ekologicznym w Rosji. Bazuje na bakteri Azotobacter, z którą eksperymentowały również uniwersytety w
Budapeszcie i Halle/Saale i która spowodowała imponujące wiązanie azotu w glebie oraz znaczne polepszenie zdrowia roślin. Jednakże odkryto, iż Azotobacter zmniejsza też zawartość humusa. Specjalny
koktajl o nazwie Azobac, którego składowe to Azotobacter, Azospirillium, Megatherium, drożdże i mikroelementy łączy wiązanie azotu i uwalnianie fosforanu i węglanu potasu z tworzeniem humusa. Ten czysto biologiczny produkt rozprowadza się na polu za pomocą opryskiwacza jako koncentrat w ilości
1,5 kg/ha po rozpuszczeniu w wodzie. Koszty wynoszą około 50 Euro za hektar. Azobac stosuje się też
do przyspieszania rozkładu słomy po zbiorach, aby zapobiec w ten sposób atakowi fusarium.
Dalsze produkty to Biolan i Radostim ukraińskiej firmy Agrobiotech oraz Agrostimulin i Humisol niemieckiej firmy Agrostim, które zasadniczo zostały rozwinięte na Ukrainie. Produkty te są dziś stosowane
przede wszystkim w Europie Wschodniej, Azji Środkowej, ale również w Izraelu oraz Niemczech.
Szczególnie na Ukrainie stosowane są chętnie przez przedsiębiorstwa ekologiczne. Jednak ostatecznie
o kwesti zastosowania adiuwantów gleby w ekologicznych przedsiębiorstwach decydują jednostki kontrolujące, którym dane przedsiębiorstwo podlega.
Dalsze informacje na stronach: 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 e.V.
Tłumaczenie: Lucyna Konarska
*

*

*

*

*

7. Bułgaria: Zakaz GMO na następnych pięć lat
Choć Bułgaria oficjalnie nie uznała się za kraj
wolny od GMO, co nie byłoby możliwe w myśl
prawa
unijnego,
najnowsze
poprawki
w
bułgarskiej ustawie dotyczącej GMO są zbliżone
jednak do zakazu – w ciągu najbliższych pięciu lat
w Bułgarii nie będzie miejsca na produkty
zmodyfikowane genetycznie.
W lutym 2010 roku Komisja ds Środowiska i Wody
Parlamentu Bułgarskiego podjęła decyzję o 5-letnim
zakazie organizmów modyfikowanych genetycznie
(GMO). Zakaz ten jest następstwem protestów, do
Zdjęcie: Krassimir Yuskesseliev
jakich doszło w pięciu głównych miastach kraju: Sofii,
Ruse, Warnie, Płowdiwie i w Wielkim Tyrnowie.
Zebrano ponad 15.000 podpisów pod petycją wpierającą „Bułgarię wolną od GMO“ i 5.000 podpisów
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pod żądaniem zakazu uprawy kukurydzy MON81. Premier Bojko Borisow otrzymał 2 tysiące pocztówek
namalowanych przez dzieci apelujące, by Bułgaria została krajem wolnym od GMO.
Według Narodowego Ośrodka Badań Opinii Publicznej z siedzibą w Sofii znaczna większość (97%)
społeczeństwa uważa, że roślin modyfikowanych genetycznie nie powinno wprowadzać się do produkcji
rolnej. W odpowiedzi na głos opinii publicznej 18 marca bułgarski parlament wypowiedział się za
zaostrzeniem ustawy, która obecnie skutecznie hamuje uprawę roślin zmienionych genetycznie –
zarówno w celach przemysłowych, jak i naukowych.
Ustawa wymaga bowiem zachowania strefy ochronnej o szerokości co najmniej 30 km między uprawą
GMO a obszarami chronionymi – zarówno w ramach projektu Natura 2000, jak i parkami narodowymi.
Jako że Bułgaria jest stosunkowo niewielkim krajem z siecią parków narodowych obejmujących obszar
prawie 1/3 całego państwa, strefa ochronna o szerokości 30 km jest na terenach objętych ochroną
faktycznie niemożliwa. Oznacza to w konsekwencji, że uprawy GMO będą w Bułgarii niemożliwe.
Wprowadzono poza tym jednoznaczny zakaz używania zmienionych genetycznie wariantów sześciu
rodzajów upraw, które dla bułgarskiego rolnictwa maja strategiczne znaczenie: chodzi tu o zboża,
owoce, warzywa, róże, tytoń oraz bawełnę.
Zmiany w ustawie zakazują nawet rodzajów GMO, zaakceptowanych przez Komisję Europejską:
zmienionych genetycznie ziemniaków Amflora z firmy BASF oraz trzech rodzajów zmienionej
genetycznie kukurydzy firmy Monsanto. Podniesiono również kary pieniężne za łamanie zakazów upraw
GMO – do miliona BGN (511.325 euro). Zaostrzenie przepisów spotkało się z aprobatą przeciwników
inżynierii genetycznej.
Milen Sotyanow z bułgarskiego stowarzyszenia Bioproducts powiedział: „Chcemy, by w 2010 roku w
Bułgarii 8% wszystkich pól uprawnych przeznaczonych było pod produkcję ekologiczną.“ W chwili
obecnej upraw ekologicznych jest w Bułgarii zaledwie 0,16%. Perspektywy są jednak dobre: opozycyjny
poseł Lyutvi Mestan ogłosił, że 70% obszarów uprawowych w Bułgarii nadaje się pod uprawy
ekologiczne.
Autorin: Katja Bykova, Ekoconnect e.V.
Tłumaczenie: Renata Makarska
*

*

*

*

*

8. V. Organic Marketing Forum (OMF) w Warszawie, krótkie
wspomnienie
Jak co roku w maju, po raz kolejny odbyło się
Organic Marketing Forum. Około 380 uczestników z
blisko 30 krajów uczestniczyło w forum, czyli
podobnie jak w ubiegłych latch.Za to liczba
wystawców wzrosła do 60. Udział uczestników
rosyjsko języcznych dalej wzrasta. Powtórzył się
udział obu patronów - Polskiego Ministerstwa
Rolnictwa i IFOAM – mających ogromne uznanie w
branży.
Znaczenie Europy Środkowej i Wschodniej jako ryneku
dla produktów ekologicznych z jednej strony i dostawców
surowców i wysokiej jakości żywności ekologicznej z
drugiej strony stale wzrasta, . Słowa pozdrowienia dla
sponsorów OMF Artura Ławniczaka (wiceminister w
Zdjęcie: Ryszard Dziedzic
Ministerstwie Rolnictwa ¬) i Marco Schlüter (dyrektor
IFOAM EU ) oraz. Jiri Urban (Wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Czeskiej) , który
wyjaśnił, że jest jeszcze wiele do zrobienia w podróży żywności ekologicznej z branży niszy do umysłów
i brzuchów ludzi.
Rolą Organic Marketing Forum w tym procesie jest zbudowanie mostu dla idei, ludzi, firm i produktów
rolnictwa ekologicznego. Dziś OMF to najważniejsza platforma w Europie Środkowej i Wschodniej do
wymiany doświadczeń i rozwoju pomysłów, w jaki sposób wdrożyć doświadczenia innych krajów we
własnym. W ponad 20 prezentacjach przedsiębiorców i ekspertów opisane są ich osobiste
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doświadczenia w budowaniu i rozwoju rolnictwa ekologicznego w ich krajach - Martin Ott, prezes FiBL,
jest jednym z nich.
W innym sprawozdaniu Burkhard Sonnenstuhl. Bio-BreakfastBox jest opisana inicjatywa , która została
rozpoczęta kilka lat temu. Celem jej jest przedstawienie pierwszoklasistą, uczęszczającym w pierwszym
dniu do szkoły zdrowego śniadania z organicznych produktów. Dla OMF Bio-BreakfastBox niemiecki
Team zasponsorował 400 porcji takich śniadań. Polscy partnerzy zapewnili polskie produkty
ekologiczne, tak aby każdy użytkownik z OMF otrzymał autentyczny polski organiczny BrotBox - jako
przykład skutecznej strategii marketingu ekologicznego w Niemczech. Na sukces nie trzeba było długo
czekać: American School w Warszawie chcą rozpocząć w tym roku działania i UPS Polska
zaproponowała opiekę logistyczną tego projektu za darmo. Jest to dobry przykład tego, jak przemysł
może uczyć się od siebie poza granicami kraju.
Organizatorem OMF jest EkoConnect. Partnerami są Polskie Stowarzyszenie Ekoland, CDR, ORA,
Polskie Stowarzyszenie producentów żywności ekologicznej , Polska Ekologia i holenderska Fundacja
Avalon. Bez wsparcia sponsorów, OMF nie mogłoby mieć miejsca. W tym roku, EkoConnect z dumą
wita polskich sponsorów po raz pierwszy. Polska Ekologia w tym roku zaprosiła wszystkich uczestników
OMF na doskonałą przekąskę ekologiczną przy wsparciu Polskiego Ministra Rolnictwa.
Tradycyjnie na zakończenie OMF przyznano nagrody Best of Organic. Wyróżnieni tym razem zostali ,
Smoothie żywność ekologiczna (Polska), czekolada Naturata (Niemcy) oraz kosmetyki Styx (Austria).
W maju 2011 EkoConnect po raz kolejny ma zaszczyt zaprosić uczestników do szóstej już edycji
Organic Marketing Forum w Warszawie Będziemy się koncentrować na rozwóju organicznych rynkach
Europy Środkowej i Wschodniej. Jest już pewne, że rynki te będą się nadal rozwijać i rosnąc w silę
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.organic-marketing-forum.org.
Autor: Hans-Josef Brzukalla, Christoph Arndt, Ekoconnect e.V.
Tłumaczenie: Natalia Lipinska
*

*

*

*

*

9. 4000 km podróży na Organic Marketing Forum w Warszawie –
list z Kazachstanu
Dobrze jest znane, że Organic Marketing Forum pomaga
łączyć się osobom zajmującym się produktami
ekologicznymi z całej Europy. Z pewnością najdłuższą
drogę miał nasz uczestnik z Karagandy w Kazachstanie.
Chciałbym przedstawić się: mam na imię Zhandos Aitymov i
pochodzę z Kazachstanu. Przez dwa lata pracowałem jako
wolontariusz online dla EkoConnect. W tym roku po raz piąty
EkoConnect zorganizował Organic Marketing Forum w
Warszawie i zaprosił na Forum uczestników z Europy
Wschodniej i Zachodniej. Ja byłem jednym z tych
uczestników.
Zdjęcie: Zhandos Aitymov
Są różne sposoby jak dojechać do Warszawy z Karagandy w
Kazachstanie. Najszybszym i najwygodniejszym sposobem
jest podróż samolotem, ale niższym kosztem można dojechać pociągiem lub autobusem. Przemierzając
Rosję i Białoruś, ostatnie dwie opcje trwają prawie że tydzień.

Moja podróż rozpoczęła się tydzień przed rozpoczęciem Forum. Trzydziestego czerwca o szóstej rano
wsiadłem w pociąg w Karagandzie, w mieście, w którym mieszkam. Po dwunastu godzinach
dojechałem do Pietropawłowska. Wsiadłem tam w pociąg linii kolejowej południowo-syberyjskiej do
Moskwy. Pociąg ten jest znany bo jest częścią najdłuższej linii kolejowej na świecie, Kolei
Transsyberyjskiej. Za trzy dni dojechałem do Moskwy, i wsiadłem tam w następny pociąg. Ten odcinek
podróży trwał tylko dzień, tak że w następny dzień dojechałem do Brześcia, miasta w Białorusi przy
granicy polskiej.
Następnego dnia wczesnym rankiem wsiadłem w pociąg z Brześcia do Terespola, trwało to tylko około
15 minut. Po pierwszej i ostatniej kontroli wizy przy granicy byłem w Unii Europejskiej. W Terespolu
wsiadłem w pociąg pośpieszny do Warszawy i po południu dojechałem do Warszawy Centralnej.
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Patrząc wstecz, mogę powiedzieć że Organic Marketing Forum było fantastyczne.
Dwa dni spędziłem całe na zapoznawaniu się z nowymi osobami i na oglądaniu nowych produktów.
Zapoznałem się z przedstawicielami różnych polskich, niemieckich i austriackich przedsiębiorstw.
Pomagałem przy tłumaczeniu dla kierownika ukraińskiego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego „Aster –
New Life Ltd.”, które nie tylko zamierza zajmować się importem i eksportem produktów ekologicznych,
ale także ma zamiar angażować się aktywnie w rozwijaniu ukraińskiego rynku ekologicznego i jego
podstaw prawnych.
Program był ciekawy – miałem okazję zobaczyć kilka prezentacji i brać udział w warsztacie o ekofilmach o produkach ekologicznych. Na kolacji w pierwszy wieczór była okazja spotkać się w
nieformalnej atmosferze i pogłębić tematy, ktore nas interesowały.
W ostatni dzień byliśmy na wycieczce do polskiego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego. Zobaczyliśmy
cały technologiczny przebieg produkcji: od organizacji magazynu po pakowanie i etykietowanie do
dostawy. Naprawdę ciekawe było zobaczyć jak został zorganizowany proces przedsiębiorczy w
sektorze produktów ekologicznych w obcym kraju.
Cieszę się, że byłem na Forum. Nawet jeżeli podróż tam i z powrotem trwała prawie że dwa tygodnie,
zdecydowanie opłciło się przyjechać. Spotkałem się z zespołem EkoConnect, zapoznałem się z rynkiem
produktów ekologicznych, nowymi organizacjami, produktami i osobami, nabyłem nowej wiedzy i chęci,
aby rozwijać dalej te tematy w Kazachstanie.
Mam nadzieję, że spotkamy się na następnym Forum, serdecznie pozdrawiam,
Zhandos Aitymov, Karaganda, Kazachstan
Autor: Zhandos Aitymov
Tłumaczenie: Anna Szumelda
*

*

*

*

*

10. III Międzynarodowa Konferencja na temat Rozwoju Rolnictwa
Ekologicznego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w
Azji Centralnej, 17 - 18 września 2010, Astana, Kazachstan
Kolejna odsłona cyklu konferencji, z których pierwsza
odbyła się w 2008 roku na Ukrainie, kolejna w 2009 w
Gruzji, a tegoroczna odbędzie się w Kazachstanie.
Konferencja będzie miała miejsce w dniach 17 – 18
września 2010 w stolicy kraju Astanie.Po konferencji, w
dniach 19-20 września 2010 zaplanowane są wycieczki.
Tegoroczna konferencja poświęcona zostanie rolnictwu
ekologicznemu i jego związkom z rozwojem wsi, ochroną
przyrody,
turystyką
ekologiczną
i
różnorodnością
biologiczną (biodiversity).
Konferencja:
Program
konferencji
umożliwi
wymianę
doświadczeń i wymianę naukową pomiędzy referentami i
uczestnikami konferencji w dziedzinie produkcji zbóż, ryżu,
roślin strączkowych, bawełny jak też zbierania ziół i hodowli
zwierząt. Prezentowana będzie wiedza na temat roli, jaką
spełniają nienaruszone ekosystemy rolnicze. Dyskusja obejmie
także zagadnienia aspektów rynkowych, jak również strategii
nawiązywania kontaktów lokalnych i międzynarodowych.

Zdjęcie: Gerald A. Herrmann,
Organic Services
GmbH

Wycieczka: Bezpośrednio po 2 dniach konferencji uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w
wycieczce do Państwowego Rezerwatu Przyrody Korgalzhyn (Korgalzhyn State Nature Reserve),
jednego z dużych rezerwatów przyrody w pobliżu Astany, i do sąsiadujących z nim gospodarstw
rolnych. Wilgotny obszar rezerwatu jest siedliskiem najbardziej na północ wysuniętej kolonii flamingów,
jednego z ponad 300 występujących tam gatunków ptaków. Planuje się stworzenie pasa gospodarstw
biologicznych wokół tego rezerwatu.
Zgłoszenie: Zaproszenie skierowane jest do
-

rolników, przetwórców i handlowców
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- organizacji pozarządowych, zajmujących się statutowo ochroną przyrody i rozwojem obszarów
wiejskich, przedstawicieli władz lokalnych i rządowych, stowarzyszeń chłopskich i konsumenckich

- ekspertów rolnictwa ekologicznego jak też naukowców, atestatororów, doradców rolnych i eksperców ds.rynku
przede wszystkim z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jak też z krajów Centralnej Azji.
Rejestracji online można dokonywać do 31 sierpnia 2010 poprzez stronę internetową konferencji:
www.conference.organiccenter.kz
Organizatorami konferencji są: Organic Federation of Ukraine - Ukraine, Organic Services GmbH Deutschland, Foundation of Integration of Ecological Culture (FIEC) - Kasachstan i Agro Eco Louis Bolk
Institute
–
Niederlande.
Dalsze
informacje
znajdziecie
Państwo
na
stronie:
www.conference.organiccenter.kz
Autorzy: Susanne Krause, Organic Services und Jackeline Mekkes, Agro Eco Louise Bolk Institute
Tłumaczenie: Arkadiusz Cencora
*

*

*

*

*
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11. Nadchodzące spotkania 2010
Datum
07.07.-10.07.

17.07.-18.07.

Spotkanie
Seminarium:
Ziemniaki
ekologiczne –
perspektywy dla
Europy
Wschodniej
Ekologia

Miejsce
Łotwa

Blaubeuren,
Niemcy

03.09.-05.09.

4. Seminarium
Europejskie
Agrobiodiversity i
SAVE Meeting
2010

06.09.-19.09.

Summer
Dresden,
Academy. Organic Germany
livestock
production

Projekt dla studentów rolnictwa i
kierunków pokrewnych,w ramach
Programu Erasmus.

16.09 – 18.09

GMO-Free Europe Brussels i
2010
Ghent,
Belgium

W Parlamencie Europejskim w
Brukseli odbędzie się spotkanie
przedstawicieli inicjatyw
lokalnych, regionalnych i
krajowych oraz organizacji
rolników, organizacji związanych
z ochroną środowiska i ochroną
przyrody, organizacji
konsumenckich, przedsiębiorstw i
nauki. Będą omawiać wspólne
strategie i działania przeciwko
inżynierii genetycznej w rolnictwie
i żywieniu.

www.gmo-freeregions.org/gmofree-conference2010.html

09.

3
Międzynarodowa
Konferencja

Branża ekologiczna w
środkowych, wschodnio
europejskich jak także
środkowoazjatyckich krajach

www.conference.organic
center.kz

12.10.-16.10.

“Self-Harvest” &
direct marketing

Dresden,
Germany

Seminarium na temat rolnictwa
ekologicznego. Pokazowe
przykłady samodzielnego
zbierania żniwa.

www.ekoconnect.or
g

15.10-17.10

NATURE FOOD
Fair 2010

Lodz,
Poland

Jarmark żywności
ekologicznej,który, będzie
wzbogacony w różnego rodzaju
konferencje,prezentacje oraz
seminaria,a także w pokazy i
konkursy kulinarne.

www.naturafood.pl

26.10.-30.10.

Spotkanie Avalon
Rumunia 2010

Rumunia

Spotkanie sieci i konferencja na
temat zmiany klimatu,
róznorodności ekologicznej.
Seminarium o wielofunkjonalności
gospodarki rolnej

www.avalon.nl

Tłumaczenie: Natalia Lipinska

Zamek
Criewen,
Berlin

Temat
Link/Kontakt
www.ekoconnect.org
Seminarium w języku rosyjskim
dla dużych zakładów odnośnie
przestawienia się na biologiczną
produkcje ziemniaków, położenie
rynku, technikę produkcyjną oraz
technikę opakowań
www.oekologika.com
Targi dla sprzedawców i
konsumentów zakresie
ekożywności, zdrowia, odżywiania
się, ochrony środowiska, czystej
energii i przyszłości
www.wildpferdgehege„Agrobiodiversity”- decydująca
częścią różnorodności ekolgicznej liebenthal.de

Kazachsta
n

www.ekoconnect.org
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Czy podobał się Państwu nasz biuletyn informacyjny?
Jeśli tak, to proszę poinformować o nim swoich znajomych lub kolegόw.
Jeśli biuletyn Informacyjny został Państwu przesłany przez kogoś innego, a chciałby Pan/Pani otrzymaywać go bezpośrednio
od nas, proszę napisać do nas krόtki email: ‘Subscribe EkoConnect Information Letter’ redaktion@ekoconnect.org.
Jeśli nie chce Pan/Pani otrzymywać Biuletynu Informacyjnego dłużej, proszę napisać do nas krόtki e-mail i wpisać w rubryce
‘temat’: ‘Unsubscribe EkoConnect Information Letter’.
Jeśli chcieliby Państwo podzielić się z nami swoimi komentarzami, pomysłami ulepszeń, proszę przesłać do nas E-Mail na
adres: Linda.huisman@avalon.nl
Pozdrowienia,
Redakcja
Avalon to internacjonalna działalność non profit w Holandii, która wspiera aktywnie rolnictwo ekologiczne.
Avalon pomaga gminom wiejskim w rejonie środkowo i wschodnio europejskim i ponadto przy wprowadzeniu trwałego
społczeństwa wiejskiego. W ten sposób pomagamy naturze i środowisku, socjalnobytowym warunkom i lokalnej gospodarce,
zawsze w bliskiej współpracy z lokalnymi organizacjami takimi jak gminy, rolnicy, urzędy itd.
Sieć Avalonu
Jednym z najważniejszych naszych celów jest organizacje, rządy, uniwersytety i ekspertów połączyć za pomocą informacji i
dyskusji na temat rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska. Wiedza i organizacja produkcyjna jak również sieć rynkowa i
rozwój odgrywają ważną rolę w programach polityki rolnej i proekologicznej. Do czynności tych należą seminaria, edukacja
zakładów prowadzących naukę zawodu i prezentację, rozwinięcie instytucji i zintensyfikowanie projektów.
Członkostwo
Chcą Państwo zostać członkiem sieci? Prosimy o wypełnienie formularza meldunkowego na naszej stronie internetowej
(www.avalon.nl/Netz). Należą Państwo już do naszej sieci? Zatem zaproście Państwo współpracowników, przyjaciół lub inne
lobby, aby zostali członkami naszej sieci.
EkoConnect jest organizacją non profit z siedzibą w Niemczech, która wspiera wymianę informacji, wiedzy i doświadczenia w
dziedzinie rolnictwa ekologicznego. Organizacja ta służy jako sieć dla osób i organizacji, które uczestniczą w bio-sektorze
europy zachodniej i wschodniej, aby umożliwić im spotkanie i współdziałalność ze sobą.
Najważniejsze jest wsparcie takich działalności, które są za długotrwałym rozwojem rolnictwa ekologicznego w europie
środkowej i wschodniej, jak i za połączeniem uczestników oraz za udostępnieniem ekologicznie wytworzonej żywności. Zatem
EkoConnect pełni funkcję głównego źródła informacji, służy pomocą przy realizacji spotkań, wymiany doświadczeniem i
dalszej edukacji. Oprócz tego wspiera prywatne i publiczne instytucje przy wprowadzeniu struktur rolnictwa ekologicznego.
Rada specjalistyczna sluży EkoConnect'owi radą w sprawach treści i w strategicznych pytaniach.
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