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În ultimul nostru Buletin informativ vǎ rugam sǎ participaţi la iniţiativa legatǎ de
interzicerea alimentelor modificate genetic în Europa. Campania iniţiatǎ de cǎtre
grupul de acţiune Avaaz urmǎreşte obţinerea a unui milion de semnǎturi în scopul
petiţiei împotriva alimentelor modificate genetic. Iniţiativa a fost lansatǎ cu succes,
fiind deja susţinutǎ cu peste 600.000 de semnǎturi. Dacǎ nu va numǎraţi încǎ printre
semnatarii
ei,
vă
puteţi
înscrie
acum:
https://secure.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/?fp
În ediţia actualǎ a acestui Buletin informativ vǎ relatǎm un caz încununat de succes,
care ne inspirǎ în lupta împotriva organismelor modificate genetic: Bulgaria este un
exemplu a ceea ce se poate obţine prin efort unit. Informaţi-vǎ şi despre extinderea
sectorului bio in Slovacia, unde numǎrul fermelor ecologice a crescut ameţitor într-un
timp record şi unde piaţa ecologicǎ oferǎ încǎ potenţial de creştere.
Pentru mulţi consumatori din Europa Centralǎ, întrebǎri din domeniul protecţiei
climei, a comerţului echitabil şi a regionalismului devin tot mai importante. Pentru
mulţi, simplul fapt de a cumpăra produse ecologice nu mai este suficient. Sunt
interesaţi, de asemenea, de achiziţionarea unor produse care lasǎ o amprentǎ de
CO2 cât mai uşoară. Puteţi citi mai multe despre acest subiect în primul nostru articol.
O altǎ iniţiativǎ interesantǎ din domeniul agriculturii ecologice este recolta proprie a
legumelor. In articolul nostru descriem cum cetǎţenii pot închiria numeroase parcele
în apropierea oraşelor din Germania şi Austria, cu scopul de a se aproviziona în
permanenţǎ cu legume organice de cea mai înaltǎ calitate.
Suntem, de asemenea, foarte fericiţi de a vǎ putea relata despre evenimentul de la
începutul lunii mai de la Varşovia, care a atras participanţi din aproape 30 de ţǎri,
astfel câştigând interesul sferelor economice şi politice. Unul dintre participanţi, venit
tocmai din Kazahstan la Varşovia, povesteşte despre impresiile lui la Forum şi
despre lunga sa cǎlǎtorie.
Vǎ urǎm distracţie plǎcutǎ pe parcursul lecturii articolelor noastre.
Christoph Arndt, Katja Bykova & Linda Huisman
Traducerea: Cristina Câmpean
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1. Protecţieclimatică,corectitudine,regionalitate: Impact asupra pieţei
ecologice?
Produsele ecologice sunt de regulă mai bune. În
Germania această concluzie a rezultat în urma a unei
retrospective a 52 de teste de produse între anii 2002
şi 2010 (Fundaţia Warentest, 2010). La 75% din produsele ecologice testate nu s-au găsit reziduuri de
pesticide, în timp ce aceasta corespunde doar pentru 16% din produsele convenţionale. Produsele ecologice se deosebesc şi în aromă, deoarece adeseori
îşi păstrează gustul natural şi se renunţă adaosul de
arome artrificiale. De aceea consumatorii sunt dispuşi să plătească mai mult pentru produsele ecologice. Prin aceasta consumatorii onorează automat
valori precum protecţie climatică, corectitudine şi regionalitate?

Photo: EkoConnect e.V.
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Agricultura ecologică este de obicei mai prietenoasă cu clima, aşa cum a confirmat de curând FAO. În
sens pozitiv se răsfrânge mai ales aportul puternic redus de energie, în principiu prin renunţarea la fertilizarea cu îngrăşăminte minerale, ceea ce în agricultura convenţională reprezintă un aport mare de
energie. Un alt punct pozitiv îl reprezintă reţinerea carbonul în humus. Dacă totuşi materiile prime şi produsele alimentare finite sunt transportate pe distanţe lungi, de obicei pe camion sau avion, emisia de
CO2 poate dăuna evident pregătirii produselor alimentare ecologice ( sau o „amprenta CO2“ reidicată).
Produsele proaspete, puţin procesate din regiune sau din sezonul respectiv produc o „ amprentă CO2“
mult mai redusă decât produsele finite prelucrate ce de exemplu cartofi-pai congelaţi. Pentru consumatori problemele precum protecţia climatică, corectitudinea şi regionalitatea câştigă un rol tot mai mare, şi
mulţi sunt conştienţi că produsele ecologice sunt mai prietenoase cu clima, se bazează pe parteneriate
corecte şi pe producătorii deseori mai defavorizaţi din regiune.
Comercianţii şi asociaţiile de producători au reacţionat aici pentru a îndreptăţi interesul consumatorilor
pentru o folosinţă sporită pentru mediu şi societate prin produsele ecologice plătite. Dincolo de aceasta
este vorba de confruntarea cu un fenomen eficient de poziţionare singulară din masa produselor ecologice. Consumatorii nu doresc că cumpere doar produse „sănătoase” şi din acelea care sunt „corecte”
pentru om şi mediu. Astfel că adesea revine în vizor comerţul corect în propria ţară sau între ţările industrializate: Primeşte fermierul autohton o remuneraţie corectă? Permit relaţiile comerciale din lanţul
valoric pentru toţi participanţii o planificare durabilă?
Aşa de exemplu Asociaţia Naturland oferă ca primă asociaţie ecologică din Germania, din februarie
2010 o „certificare corectă”, care pe lângă cerinţele „eco” acoperă şi principiile unui comerţ corect. Membrii Naturland, parteneri din Germania şi internaţionali pot să îşi comercializeze acum produsele şi sub
denumirea de „Naturland fair”. O altă iniţiativă este acţinunea comună “fair & regional“ coordonată de
asociaţia Demeter Berlin-Brandenburg. Membrii acţiunii comune se obligă să respecte standardele sociale şi să obţină cel puţin 80% din materia primă din regiune. Un al treilea exemplu este Asociaţia BioFair, care care s-au unit mai multe societăţi de produse ecologice alimentare în campania „Bestes Bio –
fair für alle” („Cel mai bun Eco – fair pentru toţi“). Oferta lor cuprinde produse lactate, carne, pâine, ouă,
fructe, legume şi un sortiment de produse deshidratate.
Într-un studiu a consumatorilor realizat în primăvara anului 2009, 44% dintre participanţi au confirmat că
achiziţionează produse comercializate corect. Pentru aceasta au plătit în anul 2008 aproximativ 266
mil. Euro – adică cu 38% mai mult decât în 2007. Aceasta arată că din partea consumatorului se arată
un interes crescut în decizia de cumpărare asupra corectitudinii comerciale şi a impactului asupra protejării mediului.
Alte informaţii la următoarele adrese:
www.naturland.de/fairzertifizierung.html
www.fair-regional.de; www.biofairverein.de
Autor: Christoph Arndt, Ekoconnect e.V.
Traducere: Adriana-Cristina Khapardey
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2. Vizită de schimb de experienţă Avalon Olanda: Învăţare prin degustare
În aprilie un grup format din reprezentanţii asociaţiilor
agricultorilor organici din Georgia, Macedonia, Serbia şi
Ucraina au vizitat fabrica de bere olandeză/friziană ‘Us
Heit’ (tatăl nostru) şi au degustat berea naturală Frisian.
Au aflat cu această ocazie că producătorul de bere
foloseşte o mulţime de ingrediente organice şi că în
viitorul apropiat se va strădui să folosească exclusive
produse organice. Vizitatorii din estul Europei au făcut
parte din schimbul de experienţă organizat de Avalon şi
au vizitat mai multe întreprinderi organice din agricultură
şi industria alimentară olandeză. Acest schimb face parte
din programul Avalon Networks care promovează
agricultura durabilă.

Photo: Avalon

Timp de cinci zile, reprezentanţii au vizitat companii din Olanda pentru a face schimb de experienţe şi
idei. Au vizitat ferma ‘Ons Verlangen’ din apropierea Amsterdamului unde creşterea organică a
animalelor merge mână în mână cu îngrijirea persoanelor cu dizabilităţi. În plus, au văzut cum decurge
procesarea cartofilor prăjiţi organici, a brânzei şi conservelor organice la ‘FZ Organic’ în Wolvega şi au
vizitat ‘De Eerste’ în Marknesse: producător de lactate, legume, brânzeturi organice şi magazin de
desfacere. De asemenea au mers şi la supermarket-ul organic Ekoplaza din Bussum şi au avut o
întâlnire la Ministerul olandez pentru Agricultură, Natură şi Calitatea Hranei privind statutul produselor
organice în Olanda
Directoratul General al Mediului sponsorizează acest proiect, care vizează schimburile de experienţă şi
promovarea cooperării. Primul rezultat nu s-a lăsat aşteptat: o firmă din Republica Moldova este în
proces de a obţine chipsuri organice.
Vizitaţi pagina noastră de internet www.avalon.nl (secţiunea Ştiri sau Evenimente) pentru o prezentare
completă a acestei vizite. Dacă sunteţi interesaţi de invitaţii pe viitor sau de programe speciale, vă
rugăm să vizitaţi pagina noastră de internet în mod regulat.
Autor: Linda Huisman, Avalon
Traducător: Oana Marinache
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3. Recoltarea proprie a legumelor – legume ecologice proaspete pentru întregul sezon
"Recoltarea proprie a legumelor“ – aşa se intitulează
oferta unor ferme ecologice aflate în apropierea oraşelor, de a-i lăsa pe clienţi să grădinărească pe propria
parcelă. Pe lângă savoarea legumelor proaspete din producţie proprie, aceasta oferă un echilibru al rutinei zilnice şi o relaxare în „verde”. Mai ales copiii percep în
acest fel creşterea şi dezvoltarea plantelor şi sunt familiarizaţi cu agricultura ecologică.
Încrederea este bună – controlul este şi mai bun. Mereu dorim să ştim de unde provin alimentele noastre, dar cine are
By courtesy of Regine Bruno, “Grow Your
posibilitatea să ăşi producă singur legumele şi să le mai şi Own” Information Point Austria
cultive în sistem ecologic? Conceputul de recoltare proprie a
legumelor ecologice îşi are originea în Austria. Straturi pregătite de-a gata cu multe feluri de legume,
verdeţuri şi flori se pot arenda din mai până în noiembrie pentru o contribuţie singulară. Speciile de legume sunt plantate, respectiv sădite în primăvară de arendator în rânduri lungi şi apoi împărţite d-a latul în
parcele. Astfel fiecare parcelă de legume prezintă o mare varietate de legume, care poate fi recoltată de
clienţi de-a lungul întregului sezon. Cei care folosesc suprafaţa, se obligă printr-un contract, să lucreze
această parcelă pur ecologic, deci să nu folosească fertilizanţi sintetici sau alte pesticide chimice şi nici
să nu lase terenul să se îmburuieneze. Răsădirile sau însămânţările ulterioare trebuie de asemenea să
provină de la plante ecologice, pentru a nu periclita certificarea ecologică a parcelelor. Arendatorul par-
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celelor de legume pune la dispoziţie uneltele de grădinărit, apa pentru udat şi consilierea de specialitate
(de exemplu „dăunătorul lunii“ sau chiar şi reţete culinare). La mijlocul lunii noiembrie se returnează
arendatorului parcela de teren recoltată pentru ca acesta să reînnoiască lucrările solului.
O suprafaţă de 85 m² cultivată cu 20-25 specii de legume poate asigura complet consumul unei familii
de 4 membrii pe un sezon întreg, aşa cum reiese din calculele efectuate de Universitatea din Kassel. O
utilizare suplimentară a arendării este experienţa familiei şi a comunităţii în aer liber, uşor de combinat
cu un picnic la ţară. Un beneficiu pentru fermier este acela că prin acest concept el poate să câştige
uşor clienţi pentru comercializarea directă a altor produse agricole (lapte, ouă, carne).
În Austria şi Germania conceptul de recoltare proprie a legumelor s-a dezvoltat bine la periferia oraşelor
mari. Grupul ţintă sunt mai ales familiile care locuiesc în apropierea acestor câmpuri. Publicitatea pentru
câştigarea clienţilor se face prin ziarele locale, TV, radio şi manifestări publice. De exemplu în Köln carnavalul s-a dovedit a fi fost de bun augur pentru o măsură de publicitate al fermierilor de legume ecologice. Acolo s-au oferit în timpul procesiunii în loc de bomboane, cartofi de sămânţă care purtau mesajele publicitare. Importantă este însă şi o prezenţă bună şi corespunzătoare pe internet.
Mai multe informaţii (în limba germană) găsiţi la:
www.selbsternte.at
www.wiz.uni-kassel.de/dfh/selbsternte/weitere_standorte.html
EkoConnect organizează din 11-16 octombrie 2010 un seminar la Dresda pe tema recoltare proprie a
legumelor, cutii pentru abonaţi şi comercializare directă în agricultură ecologică. Înscrierea se face până
în luna iulie pe pagina de internet a EkoConnect. Parteneră de contact: Inka Sachse (inka.sachse@ekoconnect.org)
Autoare: Inka Sachse, Ekoconnect e.V.
Traducere: Adriana-Cristina Khapardey
*

*

*

*

*

4. Avalon şi SOS-Satele copiilor concentrează puterile în Ghana
Avalon lucrează şi în afara graniţelor din Europa mijlocie
şi de est. Din 2009 se dezvoltă un proiect în Ghana,
Africa de vest, împreună cu SOS-Satele copiilor. În acest
proiect se încearcă realizarea ideilor ale SOS-Satele
copiilor, de a combina familia şi comunitatea cu
agricultura ecologică. Ţintele noastre sunt, să construim
o fermă demonstrativă, pentru a face legătura dintre
elevi (între 12-18 ani) cu principiile agriculturii ecologice
şi de a implica tineri (între 12-18 ani) pentru ca aceştia
să poată lucra şi învăţa cum să îşi câstige banii pentru
existenţa în agricultură.

Youth singing to welcome project members
Photo: Avalon

Acest proiect este finanţat de fondul Schokland (programul
ministeriului olandez pentru afaceri externe) şi are ca ţintă efecte de lungă durată. Pentru a îmbunătăţi
siguranţa de alimentare şi bazele de viaţă în localităţi rurale marginale, proiectul vrea să susţină
comunităţile rurale în dezvoltarea bazelor de existenţă susţinute ca să devină mai puţin dependenţi de
preţuri de alimente fluctuante.
Pentru aceasta, proiectul lucrează special cu familii slabe din punct de vedere social, cu copii lor şi cu
tineretul în aceste comunităţi şi are ca ţintă să prevină urmările negative ale creşterii mari de preţuri de
alimente. Se investeşte în acea generatie, care trebuie să înainteze schimbările din agricultură care sunt
aşteptate şi necesare.
Autor: Linda Huisman, Avalon
Traducător: Uwe Leonhardt
*

*

*
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5. Slovacia: Creştere explozivă în numărul fermelor ecologice
Agricultura organică în Slovacia este încă puternic orientată
spre export. Mărimea fermelor agricole este destul de mare
(peste 600 ha în anii ′90), totuşi, de curând numărul fermelor
ecologice a crescut exploziv (în medie cu 30% pe an din
2004). Cu toate că lipsa procesării locale este încă un impediment în dezvoltarea sectorului organic slovac, din ce în ce
mai multă procesare se face intern.
Dezvoltarea agriculturii organice în Slovacia a început în 1991
cu un grup de 37 de mari ferme care s-au transformat simultan.
Următorul impuls a venit la sfârşitul anilor ′90 când s-au înregistraţi 50.000 ha (în 1998) cultivate de 80 de companii. După intraCopyright © 2010, Búšlak Oil s.r.o.
rea în U.E. în câţiva ani suprafaţa a crescut la 144.219 ha înregistraţi în 2009 ceea ce reprezintă 7.5% din suprafaţa agricolă şi 3.4% din cea arabilă. (Naturalis, 2009).
Numărul fermelor organice din Slovacia (463) a crescut exponenţial din 2004. Noi ferme au apărut mai
ales în jumătatea muntoasă din estul ţării. Multe dintre ele au animale şi între 2003 şi 2008 numărul vacilor bio a crescut cu 50% pe an. Astăzi, 68% dintre fermele organice cresc animale certificate ca fiind
bio. Dacă la mijlocul anilor ′90 mărimea medie a fermelor era de peste 600 ha, aceasta a scăzut la 315
ha (cu 100 ha teren arabil) în 2009.
Cele mai mari ferme organice au fiecare câteva mii de hectare, producând mai ales grâu, porumb, orz
(de asemenea, malţ) şi floarea soarelui. În horticultură, plantele medicinale joacă un rol important (cum
ar fi lămâia, muşeţelul, menta), la fel şi sparanghelul şi alte legume cultivate pentru hrana bebeluşilor.
Încă de la început, agricultura organică din Slovacia a fost orientată spre export. Grânele, legumele păstăioase şi plantele medicinale erau exportate neprocesate către ţări din U.E. şi Elveţia. Astăzi moara de
ulei organic Búšlak (vezi fotografia) produce ulei organic din floarea-soarelui rapiţă. Nici plantele medicinale nu mai sunt trimise la export ca materie primă ci sunt procesate ca pliculeţe de ceaiuri şi uleiuri
esenţiale. Totuşi, exportul este încă un motor important al dezvoltării sectorului organic. Slovacia este
preferată de procesatorii organici din Europa pentru că produce cantităţi mari, omogene datorită dominaţiei fermelor mari. Cu numai un singur organism autorizat de inspecţie (Naturalis), controlul organic şi
sistemul de certificare sunt transparente. Distanţele mici către principalele pieţe organice din Europa
sunt un alt avantaj al acestei ţări.
Sectorul organic din Slovacia are mult potenţial de dezvoltare. Potrivit agenţiei slovace pentru agricultură organică UKSUP, numai 23% din produsele organice intră pe piaţă (restul fiind folosite ca hrană pentru animale), aproape jumătate fiind vândute pe piaţa obişnuită. În timp ce cererea pentru mâncarea organică este în creştere, laptele organic este îmbuteliat în străinătate şi importat înapoi în ţară. Procesatorii de produse organice din Slovacia obţin deja numeroase paste făinoase şi produse lactate, iar procesarea făcută de către fermele familiale din munţi este aşteptată să devină un segment important al pieţei.
Autori: Bianca Lieske, Christoph Arndt, Ekoconnect e.V.
Traducătoare: Oana Marinache
*
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6. Adjuvanţi ai solului – învăţare reciprocă Est-Vest
Europa de Est deţine locul de frunte în cercetarea adjuvanţilor solului pentru a îmbunătăţi capacitatea nutritivă a pământului, a creşte conţinutul de humus şi a întări organismele prezente.
Aceste rezultate sunt puse în aplicare atât în Est cât şi în Vest.
Încă din anii ′70 aproape toate universităţile din Europa Centrală şi de Est cu facultăţi agricole au căutat
modalităţi de folosire a bacteriilor solului în beneficiul agricol. La început cercetările s-au concentrat pe
bacteriile care fixează nitrogenul în nodulii leguminoaselor. În anii ′80, sub presiunea cererii unui fertilizator mai bun şi pe fondul lipsei resurselor în Est, cercetările s-au intensificat. Schimbările politice de la
începutul anilor ′90 au interupt totuşi aceste eforturi. Realizările precedente riscau să cadă în uitare.
În prezent, companii private din Germania şi institute de cercetare din Europa Centrală şi de Est au revenit asupra acestor aspecte. Astăzi avem la dispoziţie produse pe piaţă atât în Europa de Est cât şi în
Germania, rezultate ale cercetării comune Est-Vest.
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Un exemplu este produsul Azobac al companiei Agrel, care a fost folosit cu
succes în agricultura organică din Rusia. Acesta are la bază bacteria Azotobacter, cu care universităţile din Budapesta şi Halle/Saale au experimentat
un timp îndelungat şi care duce la o fixare impresionantă a nitrogenului în sol
şi o îmbunătăţire a sănătăţii plantelor. Totuşi, Azotobacter duce la scăderea
humus-ului în sol. Un amestec special de Azotobacter, Azospirillium, Megatherium, drojdii şi micronutrienţi, numit Azobac, combină fixarea nitrogenului
cu îmbunătăţirea fosfatului şi potasiului şi cu formarea humusului. Produsul
pur biologic este un concentrat cu o rată de aplicare de 1,5 kg/ha diluat cu
apă şi pulverizat. Costurile sunt de aproximativ € 50 la hectar. Azobac este
de asemenea folosit în accelerarea descompunerii paielor după recoltare
pentru a preveni apariţia Fusarium.
Alte produse sunt Biolan şi Radostim ale companiei ucrainiene Agrobiotech
cât şi Agrostimulin şi Humisol al companiei germane Agrostim. Aceste proPhoto: Ponomarenko
duse au fost în mare dezvoltate în Ucraina. Până acum au fost folosite mai
ales în Europa de Est şi Asia Centrală, dar şi în Israel şi Germania. Aceste
produse s-au folosit ai ales în Ucraina la fermele organice. La întrebarea daca aceşti adjuvanţi pot fi folosiţi în activităţi organice nu poate răspunde decât organismul de control al agriculturii organice.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi: 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.
Traducător: Oana Marinache
*

*
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7.“ Bulgaria: interdictie pentru organismele modificate genetic pentru urmatorii cinci ani
Fara ca Bulgaria sa se declare impotriva
organismelor modificate gentic, ceea c este
imposibil in conformitate cu prevederile UE, noile
reglementari privind organismele modificate
genetic sunt aproape echivalente cu o interdictie a
acestor organisme: cu alte cuvinte, organismele
modificate genetic nu vor mai fi tolerate in
Bulgaria in anii urmatori.
In luna februarie a anului 2010 Comitetul pentru
Probleme de Mediu si de Apa din Parlamentul Bulgar
s-a declarat de acord cu o interdictie pentru cinci ani a
Photo: Krassimir Yuskesseliev
organismelor modificate genetic (OMG). Interdictia
urmeaza unui val de proteste in cinci mari orase ale tarii: Sofia, Ruse, Varna, Plovdiv si Veliko Tarnovo.
Mai mult de 15000 de semnaturi au fost adunate pentru a sustine o petitie pentru o Bulgarie fara OMG,
iar alte 5000 de semnaturi au fost stranse pentru interzicerea sortimentului de porumb MON810. Primu
lministru Boiko Borisov a primit 2000 de carti postale de la copii cu rugamintea de a mentine Bulgaria
tara libera de OMG.
In conformitate cu Centrul National pentru Cercetarea Opiniei Publice din Sofia 97% dintre bulgari nu
sunt de acord cu implementarea in productia agricola a OMG-urilor. Ca o reactie fata de opinia publica,
Parlamentul bulgar a aprobat in data de 18 martie o masura de lege care interzice in mod eficient atat
masurile agricole cat si pe cele stiintifice si de cercetare care utilizeaza culturi modificate genetic.
Legea cere o distanta de cel putin 30 km intre campurile unde sunt plantate culturi modificate genetic si
alte culturi protejate de proiectul Natura 2000 sau de alte parcuri naturale. Deoarece Bulgaria este o
tara relativ mica, iar reteaua parcurilor naturale acopera aproape o treime din suprafata totala a tarii,
distanta de 30 km mentionata mai sus este aproape imposibil de mentinut. Acest fapt inseamna ca va fi
practic imposibila plantarea de culturi modificate genetic in Bulgaria.
In afara de aceasta, a fost exprimata o interdictie clara privind introducere a sase variante de plante
modificate genetic care sunt de importanta strategica pentru agricultura Bulgariei, acestea fiind cereale,
fructe, legume, trandafiri, tutun si bumbac.
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Modificarile de lege includ si interdictia asupra unor sortimente modificate genetic deja aprobate de
Comisia Europeana, ca de exemplu sortimentul modificat genetic de cartofi de la BASF si trei tipuri de
porumb modificat genetic de la firma Monsanto. Chiar si amenzile privnd incalcarea legii au fost marite:
amenzile ajung pana la 511325 euro. Cei care sunt impotriva tehnicilor de modificare genetica s-au
declarat multumiti de inasprirea legilor.
Milen Sotyanov de la Asociatia Bulgara Bioproducts declara: „Bulgaria se angajeaza ca in anul 2013 sa
aiba pe 8% din suprafata sa totala produse biologice.” Momentan aceasta cota se ridica la numai
0,16%. Totusi perspectiva este una pozitiva: deputatul din partea opozitiei bugare, Lyutvi Mestan, a
confirmat ca 70% din suprafata agricola a Bulgariei este indicata a fi folosita pentru agricultura
ecologica.
Autor: Katja Bykova, Ekoconnect e.V.
Traducător: Raluca Vintila
*

*

*

*

*

8. Al cincelea Organic Marketing Forum (OMF) din Varşovia – un rezumat
Ca şi în anii precedenţi, luna mai a fost din nou martora deschiderii porţilor Organic Marketing Forum în
Varşovia. Cu circa 380 de participanţi din aproape 30
de ţări, numărul vizitatorilor a rămas stabil în timp ce
numărul expozanţilor a crescut la 60. De asemenea,
numărul participanţilor vorbitori de limbă rusă a
crescut şi el. Participarea reînnoită a ambilor patroni
ai expoziţiei – Ministerul Polonez al Agriculturii şi
IFOAM – a dovedit nivelul de apreciere al industriei
pentru acest eveniment.
Importanţa Europei Centrale şi de Est ca şi piaţă pentru
produse organice, precum şi în calitatea de furnizor de
materie brută şi alimente organice de înaltă calitate este
în continuă creştere. Acest fapt a fost subliniat de către
Photo: Ryszard Dziedzic
discursurile de deschidere ale patronilor OMF, Dl. Artur
Lawniczak (Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii) şi Dl. Marco Schlüter (Director al grupului IFOAM
EU). Dl. Jiri Urban (Secretar de Stat al Ministerului Agriculturii din Republica Cehă) a explicat faptul că
mai sunt multe lucruri de rezolvat în transferul alimentelor organice dintr-o industrie de nişă în mintea şi
stomacul oamenilor.
Rolul Organic Marketing Forum în acest proces este cel al unei punţi pentru idei, oameni, afaceri si produse din sectorul pieţii organice. Astăzi, OMF este cea mai importanta platformă în Europa Centrală şi
de Est pentru schimbul de experienţă şi dezvoltarea de idei în ceea ce priveşte cea mai bună modalitate
de implementare a experienţelor celorlalte ţări în contextual propriu. În cele peste 20 de prezentări, întreprinzători şi experţi au descris propriile experienţe în crearea şi dezvoltarea pieţii organice din propriile ţări, iar Dl. Martin Ott, preşedintele FiBL era unul dintre aceştia.
Un alt raport a fost cel al lui Burkhard Sonnenstuhl. Bio-BreakfastBox este o iniţiativă lansată de el cu
câţiva ani în urmă iar scopul acesteia este oferirea unui mic dejun organic sănătos copiilor de clasa întâi
în prima lor zi de şcoală. Echipa Bio-BreakfastBox din Germania a sponsorizat 400 de astfel de pachete
pentru OMF în timp ce partenerii polonezi au furnizat produse organice, astfel încât fiecare vizitator al
OMF a avut parte de un Bio-BreakfastBox polonez, ca şi exemplu pentru o strategie de marketing care
şi-a dovedit succesul în Germania. Succesul nu s-a lăsat mult asteptat nici în Polonia: Şcoala Americană din Varşovia a decis începerea campaniei Bio-BreakfastBox în acest an, iar UPS Polonia s-a oferit
să distribuie gratuit pachetele pe tot teritoriul Poloniei. Acesta este un exemplu foarte bun pentru felul în
care sectorul industrial învaţă de la omologii de peste graniţe.
EkoConnect este organizatorul OMF. Partenerii evenimentului sunt asociaţia Ekoland din Polonia, serviciul de consultanţă CDR, asociaţia distribuitorilor de produse organice ORA, asociaţia poloneză a producătorilor de alimente organice Polska Ekologia, precum si partenerii noştri olandezi în agricultura organică: Avalon. Fără susţinerea sponsorilor OMF nu ar fi putut avea loc. În acest an EkoConnect se mândreşte cu sponsori din Polonia pentru prima oară. Polska Ekologia a invitat toţi participanţii la OMF la
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gustări împreună cu Ministerul Polonez al Agriculturii, dând dovadă de o demonstraţie puternică a gamei
largi de alimente organice produse în Polonia.
OMF se încheie în mod tradiţional cu prezentarea premiilor pentru cele mai bune produse organice. În
acest an premiul prestigios a fost acordat unui smoothie produs de Bio Food (Polonia), ciocolatei produse de Naturata (Germania) şi produselor cosmetice aparţinând companiei Styx (Austria) – un rezultat cu
adevărat european.
În mai 2011 EkoConnect va invita iar participanţi la al Şaselea Organic Marketing Forum în Varşovia.
Evenimentul va analiza din nou dezvoltarea pe pieţele organice ale Europei Centrale şi de Est. Este
deja o certitudine că aceste pieţe vor continua să evolueze şi să-şi asume rolul meritat datorită potenţialului considerabil.
Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul www.organic-marketing-forum.org.
Autori: Hans-Josef Brzukalla, Christoph Arndt, Ekoconnect e.V.
Traducerea: Kinga Forró
*

*

*

*

*

9. O calatorie de 4000 de km pentru a participa la forumul referitor la
pietele organice din Varsovia - o scrisoare din Kazahstan
Este cunoscut faptul ca forumul pietelor organice ajuta
conectarea oamenilor din toata Europa. Cu siguranta
drumul cel mai lung l-a efectuat participantul nostru din
Karaganda (Kazahstan).
Dati-mi voie sa ma prezint, sunt Zhandos Aitymov si vin din
Kazahstan.
De doi ani lucrez ca voluntar pe o platforma online pentru
EkoConnect.
In acest an, pentru a cincea oara, EkoConnect organizeaza un
forum pentru produse organice in Varsovia si a invitat
persoane atat din Europa de Vest cat si din cea de Est, iar eu
ma aflu printre invitati.

Photo: Zhandos Aitymov

Sunt diferite modalitati de a calatori din Karaganda spre Varsovia.
Cel mai rapid si mai comod mod de a calatori este cu avionul, dar pentru cei cu buget redus, exista
posibilitatea de a folosi trenul sau autobuzul. Cu ultima dintre optiunile mentionate, durata calatoriei este
de aproape o saptamana, trecand prin Rusia si Bielorusia.
Calatoria mea a inceput cu o saptamana in urma, in data de 30 aprilie, cand am urcat in primul tren, la
ora 6 dimineata in orasul meu natal, Karaganda. Dupa 12 ore am ajusn in Petropavlovsk, de unde am
luat un tren regional pe ruta din sudul Siberiei spre Moscova. Ruta este destul de cunoscut, ea facand
parte din drumul de cale ferata cunoscut drept cel trans-siberian. In cea de-a treia zi am ajuns in
Moscova, de unde am luat alt tren. Aceasta calatorie a durat numai o zi, dupa care am ajuns in Brest,
un oras bielorus, aflat la granita cu Polonia.
In dimineata zilei urmatoare am luat un tren de la Brest la Tiraspol, calatoria fiind de numai 15 minute.
Dupa prima si totodata ultima verificare a vizei pentru Uniunea Europeana, am ajuns in spatiul UE.
De acolo am luat un tren direct spre Varsovia, iar dupa-amiaza eram in gara Varsoviei.
Cele doua zile petrecute in Varsovia au fost destinate cunoasterii unor oameni noi si a unor produse.
Am intalnit reprezentanti ai unor companii poloneze, germane si austriece. Am ajutat facand serviciul de
translator compania "Aster New Life Ltd", care nu doar ca va fi activa in domeniul importului ai in cel al
exportului de produse organice, dar de asemenea va participa activ in dezvoltarea pietei organice
produselor organice din Ucraina si in punerea la punct a cadrului legislativ.
A fost un program interesant - am avut sansa de a vizita putine prezentari de produse si ateliere despre
filme ecologice referitoare la produsele ecologice. Seara la dineu in prima seara am intalnit intr-o
atmosfera informala diverse persoane si am discutat teme fata de care aveam un interes deosebit.
In ultima zi am facut o excursie la o companie poloneza de distributie. Am putut urmari intreg lantul
tehnologic de productie: de la organizarea depozitului, ambalarea si etichetarea in vederea trimiterii. A
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fost interesant sa vedem cum poate fi organizata o companie din domeniul produselor organice intr-o
tara straina.
M-am bucurat ca am putut participa la forum. Chiar daca drumul catre sid e la forum inapoi spre casa a
durat aproape doua saptamani, a meritat cu siguranta efortul de a veni. Am intalnit echipa de la
EkoConnect, am cunoscut piata organica, am vazut noi companii, noi produse, am acumulat un bagaj
de cunostinte si am intalnit persoane din diferite doemnii, si am fost incurajat sa dezvolt aceste teme si
in tara mea natala, Kazahstan.
M-as bucura sa va revad pe toti la urmatorul forum pentru produse organice.
Cu respect,
Zhandos Aitymov
Karaganda (Kazahstan)
*

*

*

*

*

10. Cea de-a 3a Conferinţă Internaţională pentru dezvoltarea agriculturii ecologice în ţările Europei Centrale şi de Est şi cele ale
Asiei Centrale, 17. - 18. Septembrie 2010 în Astana, Kazahstan
Rândul de conferinţe, care şi-a luat începutul în 2008 în
Ucraina şi a fost urmată în 2009 în Georgia, are loc anul
acesta în Kazahstan. Conferinta va avea loc între 17.-18.
Septembrie 2010 în capitala Astana. Ca urmare, pe 19. si
20. Septembrie 2010 are loc o excursie. Conferinţa din
acest an va avea ca temă agricultura ecologică şi legătura
ei cu dezvoltarea rurală, protecţia naturii, turism ecologic
şi biodiversitate.
Conferinţă: Propuneri pentru vorbitori se pot trimite pană pe
15. Iunie 2010 (Informaţii suplimentare găsiţi pe
www.conference.organiccenter.kz). Programul va face posibile
schimburi de experienţă practice, cât şi ştiinţifice între
participanţi şi vorbitori în urmatoarele domenii: cereale, orez,
legume, bumbac dar şi recolta plantelor sălbatice şi creşterea
animalelor. Vor fi prezentate cunoştinţe şi întelegerea despre
importanţa sistemelor agriculturii ecologice intacte. Totodată
vor fi discutate aspectele pieţii şi strategii pentru contactarea
potenţialilor cumpărători locali şi internaţionali.

Photo: Gerald A. Herrmann,
Organic Services
GmbH

Excursie: După cele două zile de conferinţă, participanţii au posibilitatea de a participa la o excursie în
,Korgalzhyn State Nature Reserve', un rezervat natural în apropiere de Astana şi la câteva gospodării
agricole apropiate. Rezervaţia adăposteste cea mai nordică colonie de flamingo-uri din lume, una din
peste 300 de specii de păsări care se gasesc acolo.
Înscrieri: Sunt invitaţi să participe actori internaţionali, mai degrabă din regiunea Europei Centrale şi de
Est, dar şi din ţările Asiei Centrale, din următoarele domenii:
−

Agricultori, prelucrători şi comercianţi

−

Organizaţii neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării rurale, reprezentanţi
guvernamentali locali şi naţionali, asociaţii de agricultori şi de protecţia consumatorilor

−

Experţi din agricultura ecologică, cum ar fii: oameni de stiinţă, certificatori, consultanţi şi experţi de
piaţă

Înscrierea online se poate face pană pe 31. August 2010 prin pagina de web al conferinţei:
www.conference.organiccenter.kz
Organizatorii sunt Organic Federation of Ukraine - Ukraine, Organic Services GmbH - Germania,
Foundation of Integration of Ecological Culture (FIEC) - Kazahstan şi Agro Eco Louis Bolk Institute –
Olanda. Informaţii suplimentare puteţi găsi la adresa: www.conference.organiccenter.kz
Autori: Susanne Krause, Organic Services şi Jackeline Mekkes, Agro Eco Louise Bolk Institute
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Traducător: Uwe Leonhardt
*

*

*

*

*

11. Evenimente 2010
Dată
17.07.18.07.

Eveniment
Oekologika

Locaţie
Blaubeuren,
Germania

Temă
Expoziţie cu public şi vânzare pentru
produse organice, sănătate, nutriţie,
protecţia mediului, energii curate şi
viitor
“AgroBiodiversity – o componentă
esenţială a biodiversităţii”

Link/Contact
www.oekologika.com

03.09.05.09.

Al 4.-lea seminar
european despre AgroBiodiversity si
SAVE Meeting 2010

Castelul
Criewen,
Berlin,
Germania

06.09.19.09.

Summer
Academy.
Organic livestock production

Dresden,
Germany

Project for agricultural students
founded by ERASMUS-Program.

www.ekoconnect.org

16.09 –
18.09

GMO-Free
Europe 2010

Brussels and
Ghent,
Belgium

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

www.gmo-free-regions.org/g
mo-free-conference2010.html

12.10.16.10.

“Self-Harvest” &
direct marketing

Dresden,
Germany

Seminar on topics of direct
marketing in organic farming.
Examples of self-harvest and home
delivery will be shown.

www.ekoconnect.org

15.1017.10

NATURE FOOD
Fair 2010

Lodz,

The fair will be accompanied by
conferences, presentations,
seminars (including the nature B2B),
culinary demonstrations and
competitions

www.naturafood.pl

09.2010

3rd International
Conference

Kazahstan

26.10.30.10.20
10

Evenimente
Avalon în
România 2010

România

Industria organică în ţările central- şi
esteuropene, precum şi
centralasiatice
Întâlnire în cadrul reţelei de membri
şi conferinţă despre schimbările
climaterice, biodiversitate şi protecţia
mediului; seminar cu tema
multifuncţionalitatea agriculturii

www.conference.organiccenter.kz
www.avalon.nl

Poland

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

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

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

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

