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A 2014-es év az EU új vetőmagszabályozásával kapcsolatos érdekfeszítő vitával indult.
Január vége felé és február elején számos uniós bizottság szavazott a témában. 2014.
március 11-én a tiltakozások hatására az Európai Parlament elutasította a Bizottság
tervezetét. A Bizottságnak vissza kellett vonnia a tervezetet, és ki kell dolgoznia egy új
javaslatot.
Olvasóink tájékoztatását a biovetőmagok, a növényszaporítás és a mezőgazdasági
terménydiverzitás témakörét jól bemutató cikk szolgálja. Március 20. és 22. között az
EkoConnect megszervezte Poznańban (Lengyelország) az EkoSeed Fórumot a
bionövényszaporításra, az ökológiai gazdálkodásban előállított vetőmagokra, és a
terménydiverzitás megőrzésére fókuszálva. A konferenciát bővebben hírlevelünk
második cikke ismerteti.
A biodiverzitás csökkenése világszerte érzékeny téma, mely környezeti, társadalmi és
gazdasági szempontból is értéket képvisel. Összekapcsolódik a méhek mint a
legfontosabb
beporzó
rovarok
pusztulásával.
Hírlevelünk
a
méhcsaládok
fogyatkozásának okaival és a lehetséges ellenlépésekkel is foglalkozik.
2013 őszén 10. születésnapját ünnepelte az EkoConnect. Hírlevelünk jelen száma
összefoglalja az elmúlt évtizedben elért eredményeket, és kitekintést ad a jövőre.
További fontos témánk Ukrajna: 2014. január 9-én hatályba lépett a régóta készülő ukrán
törvény a biotermelésről. Tényeket és véleményeket közlünk az ágazatról. Kelet- és
Nyugat-Európa kereskedői, feldolgozói és termelői pedig ismét találkozhatnak majd
június elején Varsóban, a 9. Organic Marketing Forum-on.
Örömteli olvasást kívánunk!
Claudia Neumann, Inka Sachse und Bernhard Jansen, EkoConnect
Fordította: Patik Réka
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1. Csökkenő biodiverzitás és terménydiverzitás Európában - és az ellenlépések
A biológiai sokféleség csökkenése és az ökoszisztémák egyensúlyának felbomlása fontos
környezeti következményekkel jár, és a társadalom egésze számára költséges. A biodiverzitás
csökkenése évente globálisan 3%-kal csökkenti a GDP-t 1. A növényfajok sokféleségének
folyamatos csökkenése Európában főként számos növényfaj visszaszorulását, és a helyi, régi
növényfajták eltűnését jelenti. A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szerint az elmúlt 100 évben
a terményfajták 75%-a tűnt el világszerte, az EU-ban pedig ez az arány 90%. Az élőhelyvédelmi
irányelv égisze alatt felmért fajoknak és élőhelyeknek csupán 17%-a van jó állapotban, a
természeti tőke hanyatlása és csökkenése pedig veszélyezteti az EU biodiverzitásra és
klímaváltozásra vonatkozó azon célkitűzéseinek 3 elérését, melyek közül a biológiai sokféleségre
vonatkozó 2010-es célok4 sem teljesültek.
Az ENSZ a 2010-2020-as időszakot a Biodiverzitás Évtizedének nyilvánította. Az Európai Parlament
nem olyan rég elfogadta az EU 2020 Biodiverzitás Stratégiáról szóló határozatot. A stratégia a biológiai
sokféleség csökkenését és az ökoszisztéma-szolgáltatások romlását hivatott megelőzni. Magába
foglalja a biológiai sokféleségre veszélyt jelentő invazív, idegenhonos fajok (invasive alien species, IAS)
elleni küzdelmet is. További cél az európai mezőgazdaság, erdő- és halgazdálkodás részéről a biológiai
sokféleség megőrzéséhez és a fenntartható műveléshez való hozzájárulás fokozása is, 2020-ra pedig
az EU szerepvállalásának növelése abban, hogy felhívják a figyelmet a biodiverzitás globális
csökkenésére2.
A termények sokfélesége növeli az élelmiszerbiztonságot
A biológiai sokféleség csökkenése komoly mezőgazdasági következményekkel jár. A helyi terményfajták
Európa és a világ ősrégi gazdálkodási hagyományának részei, emellett pedig a jövőbeli
vetőmagtermelés és szelekció értékes forrásai. Genetikai állományuk és a vetőmagtermelés a világ
élelmezésének
biztosítása
és
a
klímaváltozáshoz
való
alkalmazkodás
szempontjából
kulcsfontosságúak. Ezen túlmenően a genetikailag egyforma
termények jobban ki vannak téve a kártevők és betegségek
által okozott pusztításnak, valamint kevésbé képesek
alkalmazkodni a környezeti körülmények változásához. Az
élelmiszertermelés és a gyógynövény-ellátás biztosítása
erőteljesen függ a biológiai és a termény-sokféleségtől.
Elköteleződés a terménydiverzitás
önrendelkezés mellett

és

a

vetőmag-

Az
élelmezési
és
mezőgazdasági
célú
növényi
génforrásokról szóló nemzetközi egyezményt az EU 2004ben fogadta el, célja pedig az élelmiszerbiztonság
szavatolása a világ élelmezési és mezőgazdasági célú
növényi génforrásainak megőrzése, cseréje és fenntartható
hasznosítása
révén,
valamint
a
génforrások A kukorica nem mindig sárga. A kukorica sokszínűsége
felhasználásából származó hasznok elosztásából való és helyi sajátosságok biztosítják az élelmiszer-biztonságot.
méltányos részesedés. Kiáll a termelők alábbi jogaiért is: Fotó: EkoConnect
szabad hozzáférés a génforrásokhoz, a szellemi tulajdon
védelmének korlátja nélkül; részvételi lehetőség a vonatkozó politikai döntéselőkészítésben és
döntéshozatalban; a vetőmagoknak az egyes tagállamok saját szabályozása szerinti felhasználása,
megóvása, értékesítése és cseréje.
Az Európai Bizottság "növényi szaporítóanyag-törvény"-ről szóló javaslata mindezt veszélyezteti. Ez a
törvény felváltaná a jelenlegi tagállami szabályozást. A termelők, biovetőmagtermelők és civil
szervezetek attól tartanak, hogy ez aláássa a fenti jogokat azáltal, hogy a szektor szabályozása és
bürokratizálódása tovább erősödik, ami a nagyvállalati vetőmagtermelésnek kedvez. Éppen ezért
támogatta több százezer ember az új EU-s szabályozás elleni tiltakozásokat és petíciókat pl. a
www.saveourseeds.org és a www.seed-sovereignty.org honlapokon. Az Európai Parlament ezt
követően 2014. március 12-én elutasította a javaslatot.
Közép- és Kelet-Európa terménydiverzitását támogató kezdeményezések
Számos meglévő és születő kezdeményezés óvja Európa mezőgazdasági sokféleségét. Példa erre a
Save Our Seeds európai kezdeményezés, melynek célja a vetőmagok génmódosított szervezetek általi
szennyeződéstől való védelme. A pokrzydowo-i Lengyel Egyesület a "Régi fajtákért" (Polish Association
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"For Old Varieties and Breeds") olyan tevékenységeket végez és koordinál, melyek a régi növényfajták
megóvását és terjesztését célozzák meg. Továbbá a svájci "SAVE Alapítvány - Mezőgazdasági Növényés Állatfajták Védelme Európában" (SAVE Foundation - Safeguard for Agricultural Varieties in Europe) a
génállományuk vagy történetiségük alapján jelentős tájfajták megőrzésére specializálódik, többek közt a
mezőgazdasági növények terén. A Varuhi Semen - Vetőmag Őrzők egyesület (Varuhi Semen - Seed
Guardians - The Association to Preserve the Biodiversity of Cultural Plants) egy szlovén példa a
kultúrnövények sokféleségének megőrzésére. A vetőmagbankok pedig, melyek jelen vannak számos
európai országban, tárolják és megőrzik a termények növényi génforrásait, így játszva kulcsszerepet a
biodiverzitás megőrzésében.
Az európai biodiverzitás megőrzése az EkoSeedForum - Biovetőmagok, Bionövényszaporítás és
Terménydiverzitás Európai Konferenciáján is központi téma volt, melyet azEkoConnect szervezett 2014.
március 20-22-én a lengyelországi Poznańban. További információkért, kérjük, olvassa el hírlevelünk
következő cikkét.
Felhasznált irodalom:
1 Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020, Európai Parlament 2012. április 20-i
határozata (2011/2307(INI)).
² A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális Bizottságnak
és a Régiók Bizottságának: Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020, Brüsszel,
3.5.2011 COM (2011) 244 final, 5-7.o.
3
Európai Bizottság javaslata a 2020-ig terjedő környezetvédelmi cselekvési programhoz "Living well, within the
limits of our planet" /* COM/2012/0710 final - 2012/0337 (COD)
4
EU Biodiversity Strategy to 2020 – tanács véleménye - 2011. június 21.

Szerzők: Anna Tarnowska és Inka Sachse, EkoConnect e.V., Fordította: Patik Réka
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2. Az „EkoSeedForum – az ökovetőmagok, az ökológiai
növénytermesztés és a termesztett növények sokféleségének
európai konferenciája” eredményei
Biztató eredményekkel zárult a 2014. március 22-én Poznanban tartott EkoSeedForum
ökovetőmagokról, ökológiai növénytermesztésről és az agrár-biodiverzitásról szóló európai
konferencia. A konferencia iránti érdeklődés felülmúlta a rendezők várakozását, ugyanis
tizenkilenc országból mintegy százötvenen vettek részt rajta.
Az elmúlt évtized során számos kezdeményezés történt az ökológiai
vetőmagok termesztésével és termelésével kapcsolatosan, továbbá
beindult a kapcsolati háló kiépítése is. A legtöbb ilyen kezdeményezés
Németországban, Svájcban, Hollandiában és Franciaországban történt.
A közép- és kelet-európai térségben azonban az ökológiai vetőmagok
használata és előállítása még nem széles körű. Noha Közép- és KeletEurópában nagy múltra tekint vissza a biodiverzitás védelme és a
hagyományos fajták megőrzése, a térségben még nincs elég kapcsolat
az e témával foglalkozó piaci szereplők között.
Ezen probléma megoldása végett jött létre EkoSeedForum
ökovetőmagokkal, ökológiai növénytermesztéssel és a termesztett
növények sokféleségével foglalkozó európai konferencia. Az
EkoSeedForum lehetőséget kíván biztosítani az ökológiai módon
tevékenykedő kelet- és nyugat-európai növénytermesztők találkozására
a kölcsönös támogatás érdekében, és az ökológiai növénytermesztés
fejlődését szeretné elősegíteni. A folyamat során az ökológiai úton Kiállítópult a 2014. évi EkoSeedFoszaporított vetőmagok használatára, az ökológiai feltételek mellett rum rendezvényen
termelt növényfajták, a helyi fajták, valamint a genetikailag nem Fotó: D. Śliwińska
módosított növények sokféleségének fejlesztésére, a génsokféleség
védelmére és támogatására törekszenek – közös európai örökségünk megőrzésének és
népszerűsítésének jegyében.
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A találkozó eredményeit a http://www.ekoconnect.org/de/EkoSeedForum_de.html linkről letölthető
sajtóközlemény foglalja össze. Ugyanitt állnak rendelkezésre, illetve tölthetők le a konferencián tartott
előadások is.
Az EkoSeedForum az EkoConnect bejegyzett egyesület és a poznani Élettudományi Egyetem
szervezésében az IFOAM EU csoport (Belgium) védnöksége alatt került megrendezésre. További
partnerek voltak: az ECO-PB (Svájc), a Jövőbeni Mezőgazdaság Alapítvány (Németország), a Régi
Növényfajtákat Támogató Egyesület (Lengyelország), a Termesztett Vetőmag bejegyzett egyesület
(Németország), a „Mieczyslaw Górny” Ökológiai Mezőgazdasági Fórum (Lengyelország), a Bingenheimi
Növénytermesztés Rt. (Németország), a SAVE Alapítvány (Svájc), az Agrolink (Bulgária), a Göttingeni
Egyetem (Németország) és a Magvak Védnökei (Szlovénia).
Szerző: Anna Tarnowska, EkoConnect
Fordította: Beata Tanka a PerMondo kezdeményezés keretében, az angol magyar fordításokat biztosító
Mondo Agit támogatásával, Lektorálta: Èva Hochberg
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A B.I.O.N´DAYS egy, az előrejelzések, az újítások és az információmegosztások, a biotermékekekkel kapcsoltos emzetközi találkozó: ahol különleges információkat kap az új tendenciákról,és a jövőbeli tendenciákról a B.I.O.N´DAYS előrejelző tanulmányból, “a Biopiacok 2025 határán,” részt vehetnek kerekasztal
beszélgetéseken és tematikus műhelymunkák során megoszhatják az információkat, a lehetőségeket, amelyek útmutatóul szolgálnak a jövőbeli projektek során, meghatározza a jövő műszaki és kereskedelmi partnereit és feltölti a hálózatodat, bioterméked innovácijával kapcsoltosan előzetes tesztet végez, támogatja a
feldolgozók, a forgalmazók, a szállítók és műszaki központok stb. felajánlásait.
http://www.biondays.com/index.php/en/
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3. Méhpusztulás Európában ‒ Okok és korrekciós intézkedések
A méhészetnek a mézhozam tulajdonképpen csak mellékterméke. A haszonnövények méhek
által végzett megporzásának gazdasági értéke ennél jóval nagyobb ‒ eléri a több ezer milliárd
eurót.1
Mivel a megporzástól függő növényekkel beültetett területek folyamatosan növekednek, egyre nő a
beporzó rovarok iránti szükséglet is. Ennek ellenére az elmúlt évtizedek során a méhcsaládok (mind a
méhészetekben tartott, mind pedig a vadméhek)
világszerte
drasztikusan
gyorsuló
pusztulását
tapasztaljuk. Ez 1985 óta például Közép-Európában
mintegy 25 %-os csökkenést jelent. 1 Ez elsősorban a tél
folyamán történő elpusztulásban mutatkozik meg.
2012/2013 telén Németországban ez több mint 15%,
európai átlagban pedig 20% volt. A pusztulás mértékét
illetően az egyes országok között jelentős eltérések
voltak: Bosznia-Hercegovinában a csökkenés 6%, míg
Írországban 37% volt.2 A méhek pusztulásához ebben az
esetben az 1989/90-es politikai fordulat után „a
méhészek halála" is hozzájárult, de nem csak KeletNémetországban,
Lengyelországban,
a
volt
Csehszlovákia és Szovjetunió államaiban, hanem más A német szántók 11%-nyi repce virágzásának hozama - a
nyugat-európai
országokban,
mint
például méhek nélkül – 25%-kal kevesebb lenne
Olaszországban, Franciaországban, Finnországban vagy Fotó : www.oekolandbau.de/ Copyright BLE, Bonn / Fotó
Thomas Stephan
Svédországban is.3 Jelenleg a mintegy 94 000 német
méhész közül 1%-nál is kevesebb a hivatásos méhész. 4
A méhcsaládok megőrzéséért tehát szinte kizárólag hobbi méhészek harcolnak, ily módon biztosítva
térségük mezőinek beporzását.
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Az éghajlatváltozás intenzívebbé teszi a méhpusztulás komplex okait
A nyugati mézelő méhek (Apis mellifera) elmúlt években bekövetkezett pusztulásának számos
együttesen ható és egymást erősítő oka van. Egyesek közvetlenül ártanak a méheknek (paraziták,
kórokozók, akut toxinok), míg mások legyengítik őket és kevésbé ellenállóképes családok
kialakulásához vezetnek (a kártevőirtók, a pollendiverzitás hiánya 3), míg megint mások természetes
életterüktől fosztják meg őket (a vadméhek esetében hiányoznak a fészkelőhelyek, az intenzív
mezőgazdaság miatt pedig táplálékhiány keletkezik). A méhek paraziták és kórokozók iránti
érzékenységének mértéke azonban számos más tényezőtől, különösen tápláltsági állapotuktól (a
virágos növények térbeni és időbeni sokféleségétől és állandóságának meglététől), valamint a
toxinoknak (különösen a rovarirtó szereknek) való kitettségüktől függ.1 Az éghajlatváltozás minden
kategóriában szerepet játszik: ez okozza a szélsőséges időjárási eseményeket, a paraziták és a
kórokozók4 terjedésének kedvezőbb feltételeit, illetve a fontos élelmiszernövények késleltetett
virágzását1.
Növényvédő szerek helyett ökológiai virágsávok használata a mezőgazdaságban
Akut toxicitásuk miatt különösen a rovarölő szerek egyik rendkívül hatékony csoportját, a
neonikotinoidokat érik bírálatok. A méhészetekben tartott méhekre, a vadméhekre és az egyéb beporzó
rovarokra gyakorolt hosszú távú hatásuk felmérése nem is lehetséges még. Számos súlyos, de nem
végzetes károsodás ismeretes, amely például élettanilag befolyásolja a fejlődést és a vitalitást, sőt még
a tanulási magatartást, a tájékozódó képességet és a kommunikációs készséget is megzavarja, ezáltal
csökkentve a gyűjtés hatékonyságát. 1 Így egy méhcsalád nem csak az utánpótlást tekintve, hanem a
kisebb tápláléktartalékok és a gyűjtőrepülésből vissza nem térő dolgozó méhek csökkenése révén is
gyengül. További kockázatokat jelent a különböző növényvédő szerek között (pl. a gombaölő szerekkel
együttes)5 , vagy a növényvédő szerek és a kórokozók között létrejövő szinergiahatás. Bizonyos
kombinációk esetében mindkét tény bizonyítást nyert már, és ez az egyes tényezőkhöz viszonyítva
megnövekedett arányú elhullást eredményez. Például ha egy méhcsalád Nosema-kórokozóval fertőzött
és Imidacloprid neonikotinoiddal kerül kapcsolatba, akkor a hatás az elhullási arányra összpontosul,
tehát ez a kombináció együttesen sokkal veszélyesebb, mint „az egyes alkotóelemek összessége". 6
A méhpusztulás visszaszorítását tehát egyrészt a növényvédő szerek használatának egyértelmű
visszaszorításával és erősebb szabályozásával, másrészt pedig a méhcsaládok megerősítésével és
ellenállóképesebbé tételével kell megközelíteni. Ide tartoznak az olyan mezőgazdasági és
környezetvédelmi intézkedések is, amelyek az év maximális időtartamára a táplálékellátás széles
skáláját, tehát sokféle virágos növényt biztosítanak, és ismét megteremtik az új fészkelőhelyeket.
Források:
1

Reyes Tirado, Gergely Simon & Paul Johnston „Bye bye Biene?“, jelentés, Greenpeace Kutatólaboratóriumok,
Exeteri Egyetem (Anglia), 04/2013
2 Dr. Romée van der Zee „Losses of honey bee colonies over the 2012/13 winter“, a COLOSS hálózat
sajtóközleménye, Berni Egyetem (Svájc), 07/2013
3 http://faostat.fao.org/
4 http://www.heise.de/tp/artikel/39/39414/1.html
5 Dr. Matthias Nuß „Auswirkungen von Pestiziden auf Bienen und Landwirtschaft“, Előadás, 20.11.2013,
Börtewitz/Sachsen (Németország)
6 Cédric Alaux et al.2010, “Interactions between Nosema microspores and a neonicotinoid weaken honeybees
(Apis mellifera)”, Environmental Microbiology 12(3), pp. 774-782

Szerző: Carina Dressler, LfULG
A következő hírlevélben lesz olvasható: „A Varroa atka mint a legveszélyesebb ellenfél ‒ a méhparaziták
biológiája és méhtenyésztés kutatásának ígéretes megközelítései"
*

*

*

*

*
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4. Ukrajnában jóváhagyták az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó új
törvényjavaslatot
2013. szeptember 3-án az ukrán parlament meghozta az ökológiai mezőgazdasági termékek és
nyersanyagok előállítására és terjesztésére vonatkozó törvényt, melyet 2013. október 3-án írt alá az
akkor hivatalban lévő ukrán elnök, Viktor Janukovics. Ez atörvény 2014. január 9-én lépett hatályba, és
ennekkövetkeztébenaz ukrán biotermékeket termelők 6 hónapon belül kötelesek üzleti
tevékenységüket az új szabályozásokhoz igazítani.
Az ukrán parlament az EU ökológiai gazdálkodásról szóló rendelete alapjántöbb mint 7 év előkészületi
idő után már 2011 áprilisában hozotta biogazdálkodás nemzeti szabályozására vonatkozó törvényt, azt
azonban 2011 májusában az ukrán elnökmegvétózta. Ez volt az oka annak, hogy mostanáig nem
létezett egységes nemzeti ökológiai termelésről szóló törvény Ukrajnában. Ez a törvény különös
jelentőséggel bír az ökológiai termékek hazai piacának fejlődését illetően. A 2007-es mezőgazdasági
fejlődésről szóló kormányzati programban célkitűzésként fogalmazták meg, hogy 2015-re az ökológiai
úton termelt mezőgazdasági nyersanyag részesedése 10 százalékos növekedést érjen el.
2012 szeptemberében újabb kísérletet tettek a biotermékeket és bio-nyersanyagokat szabályozó
törvény meghozatalára. Azelnökazonban 2012 októberében újfentelutasította a törvényjavaslatot.
Döntését a törvényjavaslatban fellelhető pontatlanságokkal indokolta, különös tekintettel a minősítésre
és a biotermelésre vonatkozó szabályozásokbetartásának ellenőrzésére.
2013. szeptember 3-án az ukrán parlament végül elfogadta azökológiai mezőgazdasági termékek és
nyersanyagok előállítására és terjesztésére vonatkozó felülvizsgált törvényjavaslatot, mely néhány
azelnök általi javaslattal lett kiegészítve. Az ukrán elnök október 3-án írta alá a törvényjavaslatot, amely
2014. január 9-én lépett hatályba.
A törvény az ukrán ökológiai mezőgazdaság jogi, gazdasági, társadalmi és intézményi kereteit hivatott
meghatározni, és rögzíti a biotermékek és nyersanyagok, termelésére, előállítására, feldolgozására,
minősítésére, címkézésére, szállítására, tárolására, illetve forgalomba hozatalára vonatkozó
követelményeket.
A törvény kimondja, hogy biotermékeket csakis minősítéssel rendelkező gazdálkodók termeszthetnek,
valaminta csomagolást a megfelelő ökocímkével kell ellátni. Azökológiai szabványok jövőbeli betartását
vizsgáló ellenőrzőpontokat az akkreditációért felelős ukrán állami ügynökségnek kell jóváhagynia és az
ellenőrzőpontok nyilvántartásába felvennie. Tervbe van véve továbbá, hogy létrehozzák a biotermékek
termelőinek nemzeti nyilvántartását. A nyilvántartás a biotermékek gyártásában Ukrajna területén
tevékenykedő termelőkről tartalmaz majd statisztikai adatokat.
Eugene Mylovanov, az Ukrán Ökológiai Szövetség vezetője a Den című ukrán újságnak adott interjúja
során azt nyilatkozta, hogy e törvény elfogadása újabb kísérlet arra, hogya bioszektort legális alapokra
helyezzék. Ukrajnában jelenleg több mint 272000 hektárnyi földterületen, azaz az összes
mezőgazdasági földterület 0,3%-án folyik ökológiai termelés. Mylovanovelmondása szerint a növekedés
éves szinten jelenleg 50–100%-ra tehető. Atovábbinövekedés üteme többek között annak függvénye,
hogy az állam hajlandó lesz-e támogatást biztosítani az ukrán biotermelőknek.
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(http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/parlament-taki-diyshov-do-konsensusu-v-organichnomupitanni, 2013.11.20.)
A törvény azonban egyelőre nem helyez kilátásba olyan programokat, melyek támogatnák a
biogazdálkodást. Kizárólag a mezőgazdaság állami támogatására vonatkozó törvény nyújt a biotermelők
számára lehetőséget az állami támogatásra, akik ily módon pénzügyi szempontból egyenértékűek a
hagyományos mezőgazdasági termelőkkel.
Ivan Kirilenko – volt agrárpolitikai miniszter és a törvény egyik alkotója, a „Haza” ukrán egyesület
képviselője –a Den címűnapilapnak adott interjújában azt is közölte, hogy noha azelnöki javaslatok
valamennyit gyengítettek a törvényen, azmég ily módon is előrelépésként könyvelhető el az ukrán
ökológiai mezőgazdaság fejlődését illetően.
(http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/parlament-taki-diyshov-do-konsensusu-v-organichnomupitanni, 20.11.2013)
Részletes információ az ukrán ökológiai szektorról itt található: EkoConnect Country Report (2011)
http://ekoconnect.org/tl_files/eko/p/14-Laender/berichtstext_ukraine_1.pdf
Szerző: Svitlana Bugaiova, EkoConnecte.V., Fordította: Beata Tanka a PerMondo kezdeményezés
keretében, az angol magyar fordításokat biztosító Mondo Agit támogatásával, Lektorálta: Èva Hochberg
*

*

*

*

*

5. 10 éves az EkoConnect - 10 évnyi kapcsolatépítés az európai biomezőgazdaságért
Az "EkoConnect - Nemzetközi Centrum Közép- és Kelet-Európa Ökológiai Mezőgazdálkodásáért"
non-profit szervezet 2003 vége óta tesz aktívan azért, amit neve is jelez: kapcsolatot teremt a
biomezőgazdálkodásban érdekelt emberek, vállalkozások és országok közt. Ezalatt az idő alatt
szemináriumok, workshopok és tanulmányutak százait szervezték meg, hogy többek közt a
termelőket, feldolgozókat, kereskedőket, a hatóságok képviselőit, diákokat, tanárokat
ismertessenek meg a biotermelés, a biopiacok megteremte és a más kultúrákkal való boldogulás
tudnivalóival.
Az elmúlt évtizedben meglehetősen gyorsan fejlődött a biogazdálkodás Kelet- és Közép-Európában.
Európa biogazdálkodásba vont földterületéből Kelet- és Közép-Európa már igen jelentős részt mondhat
magáénak, a kelet-közép-európai biotermékeket és -nyersanyagokat Európa-szerte forgalmazzák. Ez a
fejlődés a gazdaságok, vállalkozások, egyesületek és kormányzati szervek biogazdálkodás iránt
elkötelezett aktivistáinak köszönhető. Az EkoConnect büszke mindarra, amivel hozzájárulhatott ehhez a
fejlődéshez:
•

létrehoztuk az Organic Marketing Forum-ot, Közép-Kelet-Európa legfontosabb nemzetközi
vásár- és találkozóhelyét, ahol évente mintegy 30 ország biovállalkozásai találkoznak (2005.
óta),

•

körülbelül 60 fordító segítségével jelen hírlevél 10 nyelven jut el 65 ország hozzávetőlegesen
10.000 olvasójához (2005. óta),

•

14 kelet-közép-európai ország biogazdasági helyzetet és piacot ismertető országjelentését
készítettük el és adtuk ki,

•

10 kelet-közép-európai ország vállalkozásainak és szervezeteinek segítettünk tanácsadással
abban, hogy saját biotermelésüket beindítsák,

•

több száz kelet-közép-európai agrárhallgatót képeztünk ki biogazdálkodási nyári egyetemeken,
és

•

11 országból mintegy 50 gyakornokot képeztünk ki irodánkban arra, hogy biogazdálkodással
kapcsolatos rendezvényeket szervezzenek és bonyolítsanak le, projekteket, szervezeteket, és
persze saját karriert is menedzseljenek.

Mindezt egyre növekvő nemzetközi stábunkkal valósítjuk meg drezdai irodánkban: 2003-ban mindössze
két vendégasztalunk volt a Gäa Egyesület irodáján belül, ma pedig az EkoConnect 200 négyzetméteren
működik 7 diplomás munkatárssal és több gyakornokkal.
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Új ötleteink pedig még mindig vannak: Eddig is és jelenleg is több kétnyelvű internetes felületen
dolgoztunk/dolgozunk, melyek lehetővé teszi, hogy határon átnyúlva, találjuk meg a szükséges
biotermékeket, szaktanácsadást és agrár-környezeti legjobb gyakorlatot. Hozzáfogtunk a kelet-középeurópai vetőmagtermelési és növényszaporító ágazat összefogásához is. Idén március 20-án a
lengyelországi Poznan adott otthont az "EkoSeed Forum - Biovetőmagok, Bionövényszaporítás és
Terménydiverzitás Európai Konferenciája" rendezvénynek.
Mindez nem jöhetett volna létre barátaink és támogatóink kiterjedt hálózata nélkül, akiknek ezúton is
legmélyebb hálánkat fejezzük ki. Egy kiterjedt támogatói hálózat mindenképpen segít abban, hogy még
jobban előrevigyük, fejlesszük és beágyazzuk a biomezőgazdaságot, és hogy megbirkózzunk a jövőbeli
kihívásokkal. Találkozzunk az EkoConnect standjánál a BioFach-on, vagy a rendezvényeinken, illetve
online a www.ekoconnect.org weboldalon és a Facebook-on! Támogassa Ön is munkánkat és
hálózatunkat azzal, hogy az EkoConnect tagja lesz! Felkérjük egyúttal arra is, hogy lehetőség szerint
adományozóként vagy szponzorként támogassa számos rendezvényünk vagy projektünk egyikét!
Bernhard Jansen, EkoConnect, Fordította: Patik Réka
*

*

*

*

*

Kérjük támogassa munkánkat!
Az adományok jelentős részét képezik munkánknak. Ahhoz, hogy az
elkövetkező években képesek legyünk fontos célkitűzéseinket sikeresen
megvalósítani, munkánk támogatása érdekében szívesen fogadunk
mindenfajta hozzájárulást - legyen az akár kicsi vagy nagy. Lehetőség van
kiemelt projektjeink támogatására is. Az EkoConnect részére utalt támogatás
levonható adónak számít.
Felmerülő kérdésével kérjük keresse Andrea Mühle, Tel.: +49 (0)351 2066172
vagy E-Mail: andrea.muehle@ekoconnect.org
BANK: GLS Gemeinschaftsbank eG, Christstr. 9, 44789 Bochum, Germany,
IBAN: DE94 4306 0967 6010 4821 00, SWIFT / BIC: GENODEM1GLS

*

*

*

*

*

6. Még több kapcsolatteremtő lehetőség a 2014. évi IX. Ökológiai
Marketing Fórumon
Varsó, 2014. június 1–2.
Az EkoConnect örömmel jelenti be, hogy az évente megrendezésre kerülő idei kilencedik
Ökológiai Marketing Fórumra (Organic Marketing Forum – OMF) megkezdődött a regisztráció. Az
Európai Kelet-Nyugati Biokereskedelmi Kiállítást és Kapcsolatteremtő Konferenciát (East-West
European Organic Trade Exhibition and Networking Conference) 2014. június 1-jén és 2-án
Lengyelországban, Varsóban tartják.
Az Ökológiai Marketing Fórum (ÖMF) az európai ökológiai élelmiszer-ágazat
Közép- és Kelet-Európára összpontosító legfontosabb üzleti és
kapcsolatteremtő eseménye lett. A két napig tartó programsorozat keretében
az ÖMF remek alkalmat nyújt a kapcsolatépítésre a biogazdálkodásban
érdekelt legkülönbözőbb piaci szereplők számára. A 2013-ban megrendezett
fórumon kereken 30 európai ország 380 ökológiai termelője, feldolgozója,
kereskedője, importőre és kiskereskedője vett részt.
„A remek szervezés és az érdekes koncepció igazán közel áll a résztvevők igényeihez." – nyilatkozott
az egyik német résztvevő a 2013-as fórumról. Különösen az új, úgynevezett „Speed Networking
Session” aratott nagy sikert a üzleti résztvevők körében, amelyről a szlovén Mediacortól érkező Andrej
Čretnik így számolt be: „Soha azelőtt nem sikerült ilyen rövid idő alatt ennyi új kapcsolatra szert tennem,

9
és mindeközben még remekül is éreztem magam.” Az esemény másik célkitűzése az országokon belüli
és országok közötti együttműködés elősegítése. „A 2014-es Ökológiai Marketing Fórum ismét új
lehetőséget biztosít keleten és nyugaton a biogazdálkodásban érdekelt emberek közötti
együttműködésre és a fejlesztésekre.’’ – fogalmazott Bernhard Jansen, az EkoConnect elnöke és a
fórum főszervezője. „Különös örömünkre szolgál a BioFach Nürnberggel való sikeres együttműködés,
ami további biocégek meghívását teszi lehetővé.’’ – tette hozzá Jansen.
Az ÖMF által betekintést nyerhetünk Európa legdinamikusabban fejlődő biopiacaiba, továbbá újszerű
kapcsolatépítésre nyílik lehetőségünk. Az üzleti konferencia, amely angol, lengyel és orosz nyelven
szinkrontolmácsolást is biztosít, a következő mottó jegyében jött létre: „Sikeres marketingstratégiák a
bioszektorban”. Az olyan hagyományos programok mellett, mint a biotermékek kiállítása, a konferencia,
valamint a Varsóban és környékén található biogazdálkodások meglátogatása, a 2014-es konferencia
olyan interaktív és személyreszabott programokat is napirendjére tűz, mint a hálózati műhelyek, a villám kapcsolatépítés (speed networking), a villám cégismertetők, az üzleti partner-kereső szolgáltatás és
egy vacsoraest. A szolgáltatások külön-külön és egyben is lefoglalhatóak.
Az esemény az IFOAM EU Group és a lengyel Mezőgazdasági Minisztérium támogatásával, az
EkoConnect és a BioFach szervezésében kerül megrendezésre.
A 2014. évi ÖMF partnere lesz a „Polska Ekologia” termelői szövetség, az „Ekoland“ biogazdálkodási
egyesület, a CDR lengyel tanácsadási központ, továbbá az ORA (Organic Retailers Association –
Nemzetközi Ökológiai Kiskereskedők Szövetsége).
További információért és a jelentkezéshez,
http://www.organic-marketing-forum.org/

kérjük,

látogasson

el

a

következő

honlapra:

Szerzők: Magdalena Saczyna és Inka Sachse, EkoConnect, Fordította: Beata Tanka a PerMondo
kezdeményezés keretében, az angol magyar fordításokat biztosító Mondo Agit támogatásával,
Lektorálta: Èva Hochberg
*

*

*

*

*
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tetszett a hírlevél?
Ha igen, megköszönnénk, ha ajánlaná barátainak, családtagjainak és kollégáinak. Amennyiben bármilyen jellegű
kommentárral, kritikával, vagy egyéb más, a jövőbeni fejlődést elősegítő javaslattal kíván élni, kérjük lépjen kapcsolatba az,
illetve az EkoConnect-tel. Visszajelzése nagyon fontos számunkra, nemcsak a témával kapcsolatban, hanem a cikkek
minőségével és a fordításokkal kapcsolatban is.
Amennyiben szeretné, hogy közvetlenül az e-mail címére kapja meg tájékoztató levelünket, kérjünk, küldjön egy rövid e-mailt a
redaktion@ekoconnect.org címre. A tárgymezőbe kérjük, tüntesse fel: Tájékoztató levélre való feliratkozás - Subscribe
Information Letter. Amennyiben nem kívánja többé megkapni hírlevelünket, úgy kérjük, küldjön egy e-mailt ugyanerre a címre,
s a tárgymezőben tüntesse fel: Hírlevélről való leiratkozás - Unsubscribe EkoConnect Information Letter. Ezen tájékoztató
levelet az EkoConnect és az közös munkával készíti. A fordítás a bennünket támogató önkéntesek munkájának eredménye.
Ha felkeltettük érdeklődését és lenne kedve részt venni a fordításban, jelezze felénk bátran, hisz’ mindig örömmel fogadjuk az
újabb támogatóinkat.
Baráti üdvözlettel:
Szerkesztői csapat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saját ügyünkben: az EkoConnect Egyesület: céljaink, munkánk - és Ön
Az EkoConnect az ökológiai gazdálkodás területén tevékenykedő személyek ill. szervezetek közötti információ, szaktudás és
tapasztalat cseréjét szorgalmazza valamint az e területen tevékenykedők közvetlen találkozását kívánja elősegíteni. Az
Egyesület 2003 közepén alakult drezdai székhellyel.
Fő feladataink közé tartozik többek között Közép- és Kelet-Európa ökológiai gazdálkodásának hosszútávú fejlesztése céljából
az e téren tevékenykedő személyek és tevékenységek támogatása és összekapcsolása, a vidékfejlesztés erősítése valamint a
biotermékek és bioélelmiszerek kínálatának javítása. Ehhez nyújt segítséget az EkoConnect, mint információs központ
találkozók, továbbképzések (pl. szemináriumok és szakmai kirándulások) szervezésével. Az egyesület továbbá szorgalmazza
gyakorlati tapasztalatok továbbadását is és támogat valamennyi magán- vagy állami szervezetet, melyek céljukként az
ökológiai gazdálkodás szerkezeti fejlesztését tűzték ki. A fontos tartalmi és stratégiai kérdések megválaszolásában az
EkoConnectet munkájában egy szakmai testület is támogatja.
Az EkoConnect Egyesület tagjai hoz Európa legkülönbözőbb részein élő és tevékenykedő, az ökológiai gazdálkodás szerkezeti
felépítéséről hosszú évek tapasztalatával rendelkező szakértők és szervezetek tartoznak. Az egyesületet anyagilag a támogató
tagok, ill. a szervezet tevékenységében aktív résztvétellel a rendes tagok támogatják.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kérjük támogassa munkánkat!
Az adományok jelentős részét képezik munkánknak. Ahhoz, hogy az
elkövetkező években képesek legyünk fontos célkitűzéseinket sikeresen
megvalósítani, munkánk támogatása érdekében szívesen fogadunk
mindenfajta hozzájárulást - legyen az akár kicsi vagy nagy. Lehetőség van
kiemelt projektjeink támogatására is. Az EkoConnect részére utalt támogatás
levonható adónak számít.
Felmerülő kérdésével kérjük keresse Andrea Mühle, Tel.: +49 (0)351 2066172
vagy E-Mail: andrea.muehle@ekoconnect.org
BANK: GLS Gemeinschaftsbank eG, Christstr. 9, 44789 Bochum, Germany,
IBAN: DE94 4306 0967 6010 4821 00, SWIFT / BIC: GENODEM1GLS

