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Linkime jums labai laimingų, sėkmingų ir sveikų Naujųjų metų. Jie prasideda įdomia
diskusija apie naujajį ES sėklų įstatymą. Sausio pabaigoje ir vasario pradžioje, balsavimai
dėl šios temos vyks įvairiuose ES komitetuose. 2014 03 11 ES parlamentas, dėl
daugybės protestų komisijos projektą atmetė. Dabar ES komisijos prašoma atšaukti
projektą ir paregti naują pasiūlymą. Mes parengėme jums informacinį straipsnį apie
ekologiškas sėklas, veislininkystę ir žemės ūkio biologinę įvairovę. Kovo 20-22 dienomis,
Poznanėje (Lenkija) vyko EkoConnect organizuotas "EkoSeedForum", kuriame buvo
aptariamos tokios temos kaip ekologinė augalų selekcija, ekoliginis sėklų išgavimas,
biologinės įvairovės išsaugojimas. Biologinės įvairovės nykimas yra karšta tema visame
pasaulyje, turinti aukštą ekologinę, socialinę ir ekonominę vertę. Ji eina koja kojon su
bičių, kaip svarbiausių apdulkintojų, kolonijų nykimų. Priežastys ir veiksmai prieš bičių
mirtingumą yra aptariami šiame laiške.
Vasario viduryje organinis pasaulis dar kartą susitinka Biofach mugėje Niurnberge.
EkoConnect taip pat joje dalyvaus, pristatydamas savo stendą ir du kongresų renginius.
Šiame renginyje mes atskleisime jums, kaip tiesiogiai pasiekti naujus klientus ir
partnerius, kurie yra ypač susidomėję Vidurio ir Rytų Europos produktais. 2013 metų
rudenį EkoConnect taip pat atšventė savo 10 metų jubiliejų.Informaciniame rašte pateikta
dešimtmečio pasiekimų suvestinė ir ateities perspektyvos. Kita tema yra Ukraina: 2014
metų sausio 9 d. įsigaliojo ilgai svarstytas naujasis ekologinis įstatymas. Čia Jūs galite
rasti sektoriaus faktus ir nuomones. Prekybininkai bei gamintojai iš Vakarų ir Rytų
Europos vėl susitiks 9-ajame Organinio Marketingo Forume, kuris vyks birželio pradžioje,
Varšuvoje.
Linkime Jums malonaus skaitymo!
Claudia Neumann, Inka Sachse ir Bernhard Jansen, EkoConnect , Vertimas: Jurga
Lunytė, Redagavo: Zita Šidlauskaitė
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1. Biologinė įvairovė ir pasėlių įvairovės nykimas Europoje ir
veiksmai, kurių buvo imtasi siekiant užkirsti jam kelią
Biologinės įvairovės nykimas ir ekosistemų degradacija turi svarbių padarinių aplinkai ir brangiai
kainuoja visuomenei. Biologinės įvairovės nykimas kiekvienais metais 1 mažina pasaulio BVP
3%. Europos augalų biologinės įvairovės progresinis nykimas daugiausia atsispindi daugelio
augalų rūšių sumažėjime ir laipsniškame vietos ir senovinių augalų rūšių nykime. Pasaulio
prekybos organizacija kalba apie 75% pasėlių įvairovės praradimą per pastaruosius 100 metų,
Europos Sąjungoje - net 90%. Tik 17% rūšių ir buveinių, įvertintų pagal Buveinių direktyvą, būklė
yra palanki, o degradacija ir gamtos turtų nykimas kelia pavojų ES pastangoms siekinat
biologinės įvairovės ir klimato kaitos tikslų 3, kurie nepasiekė savo 2010 m. planuojamų
biologinės įvairovės rodiklių4.
Jungtinės Tautos paskelbė 2010-2020 m. biologinės įvairovės dešimtmečiu. Europos Parlamentas neseniai piemė rezoliuciją dėl ES 2020 m. biologinės įvairovės strategijos. Ji skirta biologinės įvairovės
nykimui ir ekosistemų būklės blogėjimui sustabdyti. Ji taip pat apima kovą su invazinėmis svetimomis
rūšimis (ISR), kurios kelia pavojų biologinei įvairovei. Strategija taip pat siekia stiprinti pozityvų Europos
žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektorių indėlį į biologinės įvairovės išsaugojimą ir tausų
naudojimą, ir iki 2020 m. metų padidinti ES įnašą dėmesiui į pasaulio biologinės įvairovės nykimą
atkreipti. ²
Augalų įvairovė užtikrina maisto saugumą
Biologinės įvairovės nykimas taip pat turi rimtų padarinių
žemės ūkiui. Vietos augalų veislės sudaro senovinės
Europos ir kitų šalių žemdirbystės tradicijos dalį, taip pat
veikia kaip vertingas ateities veisimo ir selekcijos šaltinis.
Genetinė medžiaga ir veisimas yra pagrindinės priemonės,
skirtos pasaulinei mitybai ir prisitaikymui prie klimato kaitos
užtikrinti. Be to, genetiškai vienodi augalai yra jautresni
kenkėjų ir ligų žalai ir mažiau pajėgus prisitaikyti prie
aplinkos sąlygų. Prieiga prie maistinių ir vaistinių augalų
stipriai priklauso nuo biologinės ir augalų įvairovės.
Įsipareigojimai dėl pasėlių įvairovės ir sėklų
suverenumo

Kukurūzai ne visada turi būti geltoni. Pasėlių įvairovė
ir vietinės rūšys užtikrina maisto saugą.
Nuotrauka: EkoConnect

Tarptautinė sutartis dėl augalinių genetinių išteklių maisto
pramonei ir žemės ūkiui buvo patvirtinta ES 2004 metais ir
siekia užtikrinti maisto saugumą saugojant, apsikeičiant ir tausiai naudojant pasaulio augalų genetinius
išteklius maistui ir žemės ūkiui, taip pat sąžiningai ir teisingai pasidalijant naudą, susijusią su šių išteklių
naudojimu. Sutartis taip pat pripažįsta ūkininkų teises: laisvą prieigą prie genetinių išteklių, neapribotų
intelektinių nuosavybės teisių; būti įtrauktiems į atitinkamas politines diskusijas ir sprendimų priėmimus;
ir naudoti, parduoti ir keisti sėklas, atsižvelgiant į nacionalinius įstatymus.
Šioms teisėms kelia gresmę naujasis Europos Komisijos pasiūlymas dėl "augalų dauginamosios
medžiagos įstatymo", kuris turėtų pakeisti nacionalinius teisės aktus. Ūkininkai, organiniai veisėjai ir
nevyriausybinės organizacijos įtaria, kad jis kelia gresmę anksčiau minėtoms teisėms dėl papildomos
kontrolės, sektoriaus biurokratizavimo ir pramoninių veislininkystės bendrovių favorizacija. Todėl prieš
naują ES reglamentą tūkstančiai žmonių parėmė protestus bei interneto peticijas,
adresu www.saveourseeds.org ir www.seed-sovereignty.org. Dėl to 2014 03 12, ES parlamentas atmetė
Europos Komisijos, 2013 gegužės 6 d. pasiūlymą.
Centrinės ir Rytų Europos iniciatyvos dėl pasėlių įvairovės
Yra keletas iniciatyvų, siekiančių išsaugoti augalų įvairovę Europoje. Pavyzdžiui, Europos iniciatyva
"Save Our Seeds" (Išsaugokim mūsų pasėlius), kuria siekiama apsaugoti sėklas nuo užteršimo
genetiškai modifikuotais organizmais. Lenkijos asociacija "Senovės rūšių ir veislių" iš Pokrzydowo
užsiima veikla, susijusia su senų pasėlių rūšių apsauga ir skatinimu. Be to, Šveicarijos "SAVE fondas Žemės ūkio rūšių apsauga Europoje" siekia , tarp kitko, apsaugoti ir skatinti genetiškai ir istoriškai
svarbius kultūrinius žemės ūkio floros rūšis. Kitas pavyzdys yra "Varuhi Sėklos - Augalų sergėtojai –
asociacija kultūrinių augalų biologinei įvairovei išsaugoti" iš Slovėnijos. Taip pat, sėklų bankai, esantys
daugelyje Europos šalių saugo daugelio pasėlinių augalų sėklas ir genetinius išteklius, tuo pačiu
vaidindamas gyvybiškai svarbų vaidmenį išsaugant biologinę įvairovę.
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Biologinės įvairovės Europoje išsaugojimas taip pat buvo pagrindinė tema "EkoSeedForum - Europos
konferencijos, dėl ekologiškų sėklų, organinių augalų selekcijos ir pasėlių įvairovės" organizuoto EkoConnect ir vykusio 2014 m. kovo 20-22 d. Poznanėje, Lenkijoje. Daugiau informacijos apie šį renginį
galite rasti kitame šio informacinio laiško straipsnyje.
Šaltiniai:
1Mūsų

gyvybės draudimas ir gamtinis turtas: ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m., Europos Parlamento
2012 m. balandžio 20 d rezoliucija dėl mūsų gyvybės draudimo ir gamtinio turto: ES biologinės įvairovės strategija
iki 2020m. (2011/2307 (INI)).
² Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų
komitetui, Mūsų gyvybės draudimas ir gamtinis turtas: ES biologinės įvairovės strategija iki 2020, Briuselis, 3.5.2011
KOM (2011) 244 galutinis, p. 5-7.
³ EB Pasiūlymas dėl aplinkos veiksmų programos iki 2020 "Gyventi gerai, mūsų planetos ribose" / *
COM/2012/0710 galutinis - 2012/0337 (COD)
4
ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m. - Tarybos išvados-Birželio 21, 2011

Autoriai: Anna Tarnowska ir Inka Sachse, EkoConnect e.V., Vertimas: Jurga Lunytė, Redagavo: Zita
Šidlauskaitė
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2. “EkoSeedForum – europinė konferencija apie ekologiškas sėklas,
ekologišką augalų selekciją ir kultūrinių augalų įvairovę“.
Konferencijos rezultatai
2014 m. kovo 22 d. Poznanėje baigėsi „EkoSeedForum – europinė konferencija apie ekologiškas
sėklas, ekologišką augalų selekciją ir žemės ūkio biologinę įvairovę“. Buvo pasiekta gerų rezultatų. Susidomėjimas konferencija pranoko organizatorių lūkesčius: buvo sulaukta apie 150 dalyvių iš 19 valstybių.
Per pastarąjį dešimtmetį buvo įkurta daug iniciatyvų ir kontaktų tinklų,
skirtų ekologiškų sėklų selekcijos ir gamybos temoms. Dauguma šių iniciatyvų įsikūrusios Vokietijoje, Šveicarijoje, Nyderlanduose ir Prancūzijoje, tuo tarpu Vidurio ir Rytų Europoje ekologiškų sėklų naudojimas ir
gamyba dar nėra taip plačiai išvystyti. Tačiau Vidurio ir Rytų Europoje
biologinės įvairovės ir senų augalų rūšių išsaugojimas turi senas tradicijas. Kontaktai tarp žmonių iš Rytų ir Vakarų Europos, užsiimančių ta
tema, yra nepakankamai intensyvūs.
Dėl šios priežasties buvo inicijuotas "EkoSeedForum” – europinė konferencija apie ekologiškas sėklas, ekologišką augalų selekciją ir kultūrinių
augalų įvairovę. “EkoSeedForum” siekė šių tikslų: suburti ekologiškų augalų augintojus iš Rytų ir Vakarų Europos tam, kad jie palaikytų vieni kitus ir galėtų prisidėti prie ekologiškos augalų selekcijos vystymosi. Tuo
pačiu turėjo būti paskatinti ekologiškai išaugintų sėklų, ekologiškose sąlygose išveistų rūšių, vietinių rūšių naudojimas bei genetiškai nemodifikuotų kultūrinių augalų įvairovės vystymas, o taip pat ir genetinės biologinės įvairovės kaip bendro Europos paveldo apsauga bei parama.

Dalyvio stalas Eko Seed forum 2014
Nuotrauka: D. Śliwińska

Konferencijos rezultatai yra apibendrinti pranešime spaudai, kurį galima
parsisiųsti iš http://www.ekoconnect.org/en/EkoSeedForum_en.html. Ten bus patalpinti ir referentų
pranešimai, kuriuos taip pat bus galima parsisiųsti.
“EkoSeedForum” buvo organizuotas EkoConnect e.V. bendradarbiaujant su Poznanės gyvybės mokslų
universitetu. Renginį globojo IFOAM EU grupė (Belgija), reginio partneriai: ECO-PB (Šveicarija),
Zukunftsstiftung Landwirtschaft (Vokietija), Stowarzyszenie Dla Dawnych Odmian i Ras (Lenkija),
Kultursaat e. V. (Vokietija), Ekologiškos žemdirbystės forumas „Mieczyslaw Górny“ (Lenkija),
Bingenheimer Saatgut AG (Vokietija), SAVE Foundation (Šveicarija), Agrolink (Bulgarija), Giotingeno
universitetas (Vokietija), Arche Noah (Austrija) ir Seed Guardians (Slovėnija).
Autorė: Anna Tarnowska, EkoConnect, Vertimas: Jurga Lunytė, Vertimo redaktorė: Sofja Klokatova
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BION'DAYS yra tarptautinis susitikimas, kuriame supažindinama su naujovėmis ir bio produkciją siūlo:
Išskirtinę informaciją apie naują ir ateinančias tendencijas bei apie potencialias BION'DAYS ateities tyrimų
studijos tendencijas su užrašu „Ekologiška rinka 2025 metų horizonto“. Galimybė dalyvauti diskusijose ir
tematiniuose seminaruose pasikeičiant informacija apie Jūsų būsimų projektų iššūkius ir galimybes. Čia
turėsite galimybę ateičiai susirasti techninius ir komercinius partnerius, užmegzti tinklą bei pademonstruoti
savo bio produktų naujoves perdirbėjams, prekeiviams, tiekėjams ir t.t.
http://www.biondays.com/index.php/en/
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3. Bičių mirtingumas Europoje - priežastys ir taisomieji veiksmai
Medaus derlius iš tikrųjų yra tik šalutinis bitininkystės produktas. Daug didesnę ekonominę vertę
sudaro pasėlių apdulkinimas – ji siekia iki kelių šimtų milijardų eurų 1.
Dėl nuolat didėjančių žemės ūkio plotų, kuriuose auginami nuo apdulkinimo priklausantys kultūriniai
augalai, vabzdžių, atliekančių apdulkinimą, poreikis atitinkamai padidėja. Nepaisant to, per pastaruosius
dešimtmečius bičių kolonijų (auginamų bitininkų, taip pat ir laukinių bičių) nykimas dramatiškai išaugo
visame pasaulyje. Pavyzdžiui, Vidurio Europoje fiksuojamas 25% sumažėjimas nuo 1985 metų 1. Bičių
kolonijų mažėjimas yra ypač akivaizdus žiemą. 2012/13 metų žiemą nykimas siekė maždaug 15%
Vokietijoje ir net vidutiniškai 20% Europoje – čia pastebimi svyravimai nuo 6% (Bosnija ir Hercegovina)
iki 37% (Airija)². Bičių mirtingumas taip pat priklauso ir nuo "bitininkų mirtingumo" po politinių permainų
1989-1990 m., ir ne vien tik Rytų Vokietijoje, Lenkijoje, buvusioje TSRS ir Čekoslovakijoje, bet ir Vakarų
Europos šalyse, pavyzdžiui, Italijoje, Prancūzijoje, Suomijoje arba Švedijoje 6. Šiandien profesionalūs
bitininkai sudaro mažiau nei 1% nuo maždaug 94.000 Vokietijos bitininkų 4. Taigi, už bičių išsaugojimą
kovoja beveik vien tik bitininkai mėgėjai, taip užtikrindami apdulkinimą savo regiono laukuose.
Klimato kaita stiprina kompleksines bičių mirtingumo priežastis
Naminių bičių (Apis mellifera) kolonijos mirtingumas
pastaraisiais metais priklauso nuo kelių priežasčių, kurios sąveikauja ir sustiprina viena kitą. Kai kurios kenkia
bitėms tiesiogiai (parazitai, ligų sukėlėjai, ūmūs
toksinai), kitos susilpnina bites ir veda prie blogesnio
kolonijų atsparumo (pesticidai, žiedadulkių įvairovės stoka), dar kitos naikina jų natūralią gyvenimo aplinką
(nepakankamos laukinių bičių lizdų kūrimo galimybės ir
maisto stoka dėl intensyvios žemdirbystės). Bičių pažeidžiamumas ir jų atsparumas parazitams ir ligų sukėlėjams priklauso nuo kitų veiksnių, tarp jų ir nuo jų mitybos
(žydinčių augalų įvairovė ir jų stabilus tiekimas erdvėje ir
laike) ir nuodingų medžiagų (ypač insekticidų) 1 poveikio.
Klimato kaita įtakoja visas kategorijas, nes atsiranda ekstremalių meteorologinių reiškinių, palankesnės reprodukcijos sąlygos parazitams ir ligų sukėlėjams³, pasislenka svarbių maitinimo augalų1 žydėjimo metas.

Rapsai užima 11% Vokietijos dirbamos žemės. Be bičių
derlius būtų 25% mažesnis.
Nuotrauka: www.oekolandbau.de / Autorinės teisės BLE,
Bona / Thomas Stephan

Ekologiškų žydinčių gėlių juostų naudojimas vietoj pesticidų žemdirbystėje
Dėl savo didelio toksiškumo ypač yra kritikuojami neonikotinoidai – veiksmingų insekticidų grupė. Kol
kas negalima įvertinti jų ilgalaikio poveikio naminėms ir laukinėms bitėms bei kitiems vabzdžiams,
atliekantiems apdulkinimą. Yra žinomi keli sunkūs, bet nemirtini pažeidimai, sukeliantys fiziologinius
poveikius, tokius kaip vystymosi sutrikimas ir mažesnis gyvybingumas, bei mokymosi elgesio, krypties
pojūčio ir gebėjimo bendrauti sutrikimus, ir tuo sumažinantys maitinimosi efektyvumą. Todėl bičių kolonija susilpnėja ne tik reprodukcijos prasme, bet ir dėl mažesnių maisto atsargų bei bičių darbininkių, negrįžtančių iš maitinimosi skrydžių, skaičiaus sumažėjimo. Kitas rizikos veiksnys yra sąveika tarp įvairių
pesticidų (pvz., jų sąveika su fungicidais) 4 arba tarp pesticidų ir ligų sukėlėjų. Abiem atvejais jau įrodyta,
kad tam tikri deriniai sukelia didesnį mirtingumą, negu kiekvienas iš faktorių atskirai. Pavyzdžiui, jei bičių
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kolonija yra užkrėsta Nosema patogenais ir veikiama neonikotinoidu Imidakloprid, mirtingumo efektas
padidėja, ir šis derinys yra daug pavojingesnis nei "jo sudėdamųjų dalių suma" 5 .
Kovos su didėjančiu bičių mirtingumu metodai yra, visų pirma, žymus pesticidų naudojimo sumažinimas
ir reglamentavimas bei bičių kolonijų stiprinimas ir jų atsparumo didinimas. Tai apima taip pat ir
žemdirbystės bei aplinkos apsaugos priemones, užtikrinančias pilnaverčio maisto tiekimą, t.y. plačią žydinčių augalų įvairovę, kuo ilgesniu metų laikotarpiu ir naujų lizdų kūrimo galimybių sukūrimas.
Šaltiniai:
[1] Reyes Tirado, Gergely Simon & Paul Johnston „Bye bye Biene?“, ataskaita, Greenpeace Research
Laboratories/Universität Exeter (Didžioji Britanija) 04/2013
[2] Dr. Romée van der Zee „Losses of honey bee colonies over the 2012/13 winter“, pranešimas spaudai iš
COLOSS Network, University of Bern, 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“, pranešimas, 20.11.2013, Börtewitz/Sachsen
[6] Cédric Alaux et al. 2010, “Interactions between Nosema microspores and a neonicotinoid weaken honeybees
(Apis mellifera)”, Environmental Microbiology 12(3), pp.774-782

Autorė: Karina Dressler, LfULG, Vertimas: Jurga Lunytė, Vertimo redaktorė: Sofja Klokatova
Kitame informaciniame pranešime skaitykite: "Varoatozės erkė kaip pavojingiausias priešas: bičių parazito biologija ir daug žadantys veisimo tyrimų būdai."
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4. Ukrainoje priimti nauji įstatymai dėl ekologinės žemdirbystės
2013 m. rugsėjo 3 d. Ukrainos parlamėntas priėmė įstatymą, reglamentuojantį „ekologiškų žemės
ūkio produktų ir žaliavų gamybą bei tiekimą“, Viktoras Janukovičius jį pasirašė 2013 m. spalio 3
d.. Įstatymas įsigaliojo 2014 m. sausio 9 d. Per 6 mėnesius nuo įstatymo įsigaliojimo Ukrainos
ekologiškų produktų gamintojai buvo įpareigoti suderinti verslo veiklą su naujais potvarkiais.
Po daugiau nei septynerius metus trukusio paruošiamojo laikotarpio 2011 m. balandžio mėn. Ukrainos
parlamentas priėmė įstatymą dėl valstybinių ekologinio ūkio direktyvų, orientuotų į ES potvarkį dėl
ekologinės žemdirbystės. 2011 m. gegužės mėnesį Ukrainos prezidentas atmetė šias direktyvas. Todėl
iki šių dienų Ukraina neturėjo ekologinės žemdirbystės įstatymų. Šie įstatymai svarbūs vystant Ukrainos
ekologiškų produktų vidaus rinką. 2007 m. patvirtintoje vyriausybinėje programoje dėl žemės ūkio vystymosi buvo iškeltas tikslas, kad iki 2015 m. ekologiškai pagamintų žaliavų kiekis išaugs iki 10 proc.
Paskutinių metų, rugsėjo mėnesį buvo bandyta priimti įstatymą, reikalaujantį gaminti ekologiškus pro duktus ir žaliavas. Tačiau spalio mėnesį šį įstatymą prezidentas vėl atmetė. Nurodydamas, kad įsatyme
yra netikslumų, kur kalbama apie sertifikavimą ir patikrinimą, ar laikomasi ekologinės gamybos direktyvų.
2013 m. rugsėjo 3 d. pakoreguotą „ekologiškų žemės ūkio produktų ir žaliavų gamybos bei tiekimo“ įstatymą Ukrainos parlamentas priėmė kartu su prezidento siūlymais, o prezidentas jį pasirašė spalio 3 d..
Įstatymas įsigaliojo 2014 m. sausio 9 d.
Šis įstatymas apibrėžia Ukrainos ekologinės žemdirbystės teisines, ekonomines, socialines ir institucines sistemas. Jis nustato ekologiškų produktų ir žaliavų auginimo, gamybos, perdirbimo, sertifikavimo, ženklinimo, transportavimo, sandėliavimo bei pardavimo reikalavimus.
Pagal įsakymą ekologiškus produktus gali gaminti tik sertifikuotos įmonės. Jie turi būti paženklinti specialiu lipduku ant pakuotės. Kontrolės įstaigos, kurios ateityje tikrins, ar laikomasi ekologinio ūkio direktyvų, turi būti patvirintos Ukrainos akreditavimo tarnybų ir įtrauktos į kontrolės įstaigų registrus. Ateityje
planuojamas ekologiškų produktų gamintojų valstybinis registras. Registre bus įtraukti valstybiniai
duomenys apie gamintojus, kurie Ukrainoje gamina ekologišką produkciją.
“Organic Federation of Ukraine” vadovė Eugene Mylovanova duodama interviu laikraščiui “Den” teigė,
kad šio įstatymo priėmimas bus bandymas legalizuoti ekologišką pramonę Ukrainoje. Šiuo metu
Ukrainoje daugiau nei 272.00 hektarų arba 0,3 proc. visų žemės ūkio plotų sudaro ekologiškai apdirbami
laukai. Pasak Mylovanovos, metinis gamybos augimas šiuo metu siekia Ukrainoje 50-100 proc. Ar
gamybos prieaugis ir toliau didės tokiais tempais priklauso nuo to, ar Ukrainos ekologiškos produkcijos
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gamintojams bus suteiktos valstybinės subvencijos. (http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/parlament-taki-diyshov-do-konsensusu-v-organichnomu-pitanni, 2013.11.20)
Šiuo metu įstatyme nenumatyta jokių specialių rėmimo programų, skirtų ekologiniam žemės ūkiui.
Ekologiškų produktų gamintojai valstybinės paramos gali reikalauti remdamiesi “valstybinės paramos
žemės ūkiui” įstatymo pagrindais. Finansiškai jie yra lygiaverčiai su tradiciškai ūkininkaujančiais
žemdirbiais.
Ivanas Kirilenko, Julijos Tymošenko opozicinio bloko deputatas, buvęs žemės ūkio politikos ministras ir
vienas iš įstatymo autorių laikraščiui “Den” paaiškino, kad prezidento siūlymai įstatymą susilpnino, bet
nepaisant to, tai yra žingsnis į priekį vystant ekologinę žemdirbystę Ukrainoje.
(http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/parlament-taki-diyshov-do-konsensusu-v-organichnomu-pitanni, 2013.11.20)
Išsamensę informaciją apie ekologinio ūkio sektorių Ukrainoje: žiūrėkite EkoConnect šalių pranešimai
(2011): http://ekoconnect.org/tl_files/eko/p/14-Laender/berichtstext_ukraine_1.pdf
Autorė: Svitlana Bugaiova, EkoConnect e.V., Vertimas: Jurga Lunytė, Vertimo redaktorė: Simona
Burokaite
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5. 10 metų EkoConnect – jau 10 metų statomi tiltai ekologinei
žemdirbystei Europoje
Nuo 2003 metų pabaigos pelno nesiekianti organizacija "EkoConnect - tarptautinis ekologinio
žemdirbystės centras Centrinėje bei Rytų Europoje" aktyviai užsiima tuo, ką žada jos
pavadinimas: sujungia žmones, šalis ir bendroves, kurie domisi ekologine žemdirbyste. Per šį
laiką buvo suorganizuota šimtas seminarų, studijų ir ekskursijų tam, kad pamokytų ūkininkus,
perdirbėjus, prekybininkus, administracijos atstovu, studentus, mokytojus ir kitus gerosios
praktikos ekologinėje žemdirbystėje, ekologinės rinkos formavime ir bendravimo su kitomis
kultūromis.
Per paskutinį dešimtmetį ekologinis žemės ūkis greitai išsivystė Vidurio ir Rytų Europoje. Ekologiškai
dirbami laukai šiose šalyse dabar sudaro didžiąją dalį visų ekologiškai dirbamų plotų Europoje, o
ekologiški produktai ir žaliavos iš šių regionų parduodami visoje Europoje. EkoConnect didžiuojasi, kad
savo darbais prisidėjo prie šio vystymosi:
•

mes įkūrėme Ekologinės prekybos forumą, svarbiausią tarptautinės rinkos susitikimo vietą, kur
kasmet (nuo 2005) susitinka ekologiškos bendrovės iš 30 skirtingų šalių;

•

padedant 60 vertėjų mes išsiunčiame informacinį laišką, išverstą į 10 kalbų, 10.000 skaitytojų iš
65 šalių (nuo 2005);

•

mes ištyrėme ir išspausdinome 14-os Vidurio ir Rytų Europos šalių pranešimus apie ekologinę
rinką ir bendrą jos situaciją.
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•

10-je Vidurio ir Rytų Europos šalių mes konsultavome įmones ir organizacijas, steigiančias
ekologiškas įmones.

•

vasaros kursuose mes apmokėme šimtus žemės ūkio studentų iš Vidurio ir Rytų Europos

•

mūsų biure apmokėme apie 50 praktikantų iš 11 skirtingų šalių, kaip organizuoti renginius,
projektus ir organizacijose skatinti ekologišką gamybą ir, žinoma, siekti savo karjeros.

Šį darbą mes galime atlikti dėl augančios tarptautinė komandos mūsų biure, Drezdene. Mūsų veikla
prasidėjo 2003 metais su dviem stalais Gamintojų asociacijos biure. Šiandien EkoConnect įsikūrusi 200
kv.m., čia dirba 7 srities specialistai ir papildomi praktikantai.
Mes vis dar turime naujų idėjų: mes bandome sukurti dvikalbes internetines platrfomas, kurios suteiktų
galimybę surasti visų šalių ekologiškus produktus, patarimus ir geros praktikos pavyzdžius. Pirmiausia
mes pateiksime informaciją apie vidurio ir rytų Europos šalių produkciją ir auginimą. Kovo 20 d. Poznanėje, Lenkijoje įvyks tarptautinis "EkoSeed Forum - Europos suvažiavimas dėl ekologiškų sėklų,
ekologiškų augalų auginimo ir kultūrinių augalų įvairovės".
Šis darbas buvo ir yra įmanomas tik padedant plačiam draugų ir rėmėjų tinklui, kuriems mes norime už
tai nuoširdžią padėkoti. Didelės rėmėjų tinklas padeda skatinti, vystyti ir sujungti ekologišką žemdirbystę,
bei įveikti ateities iššūkius. Aplankykite mūsų stendą Biofach Niunberge, mūsų renginiuose, arba
internetiniame puslapyje www.ekoconnect.org ir Facebook‘e. Tapkite EkoConnect nariais ir taip
paremsite mūsų darbą bei tinklą. Mes kviečiame Jus mums paaukoti ir tapti vieno ar kelių renginių arba
projektų rėmėjais.
Autorius: Bernhard Jansen, EkoConnect e.V., Vertimas: Jurga Lunytė, Vertimo redaktorė: Simona
Burokaite
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Paremkite mūsų darbą
Jūsų aukos – vienas mūsų darbo pagrindinių finansavimo šaltinių. Jūsų
finansinis prisidėjimas yra svarbus sėkmingiems projektams įgyvendinti.
Kiekviena auka yra laukiama – tiek didelė, tiek maža. Jūs taip pat galite
paremti ir specialius projektus! Nuo aukų, skirtų “EkoConnect” paremti, yra
atskaitomi mokesčiai.
Kilus klausimams, prašau susisiekti su Andrea Mühle: Tel.: +49 (0)351
2066172 arba el. paštu: andrea.muehle@ekoconnect.org
BANK: GLS Gemeinschaftsbank eG, Christstr. 9, 44789 Bochum, Germany,
IBAN: DE94 4306 0967 6010 4821 00, SWIFT / BIC: GENODEM1GLS

*

*

*

*

*

6. Devintasis ekologiškų gaminių marketingo forumas 2014
sustiprins tinklinį grafiką
Varšuva, 2014 m. birželio 1-2d
EkoConnect džiaugiasi galėdamas pranešti, kad jau prasideda registracija į 9-tąjį kasmetinį Eko logiškų gaminių marketingo forumą. Rytų ir vakarų Europos ekologiškų produktų prekybos par oda ir tinklinė konferencija vyks 2014 m. birželio 1-2 d. Varšuvoje (PL).
Ekologiškų gaminių marketingo forumas yra svarbiausias verslo ir tinklinis
renginys, Europos ekologinių maisto produktų pramonėje, orientuotas į Centrinę ir rytų Europą. Dvidienėje programoje ekologiškų gaminių marketingo
forumas siūlo puikias tinklines apžvalgos platformas, skirtas įvairioms ekologiškų produktų sektoriaus įmonėms. 2013 m. ekologiškų gaminių merketingo
forume dalyvavo 380 gamintojų, perdirbėjų, prekybininkų, importuotojų ir
pavienių prekiautojų iš ekologiškų produktų srities. Dalyviai atvyko iš 30
Europos šalių.
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Pasak 2013 metų dalyvio iš Vokietijos, “šis formumas puikiai suorganizotas, jo koncepcija įdomi ir atitinka dalyvių poreikius”. Naujieji greitojo tinklo seansai suteikė vertingos patirties įmonėms ir dalyviams.
Andrejus Čretnikas Mediacor atstovas iš Slovėjos teigia: “Aš dar niekada nebuvau užmezgęs tiek daug
ryšių per trumpą laiką ir patyręs tiek malonių akmirkų. Daugiau bendradarbiavimo šalyse ir tarp šalių toks yra renginio tikslas. Bernhardas Jansenas, EkoConnect pirmininkas ir pagringinis forumo organizatorius teigia, kad “Ekologiškų gaminių merketingo forumas 2014” - tai naujo bendradarbiavimo ir vystymosi pradžia ekologijos srityje Rytuose ir Vakaruose. Jis pridūrė: “ypač mes džiaugiamės dėl mūsų sėkmingo bendradarbiavimo su “BioFach Nunberg”. Jie suteikia mums galimybę pasikviesti dar daugiau
ekologiškų įmonių.
OMF suteikia galimybę susipažinti su greičiausiai augančia ekologinių produktų rinka Europoje bei
susikoncentruoti į pažangius tinklus. Konferencijos, su sinchroniniu vertimu anglų, lenkų ir rusų
kalbomis, moto: “sėkmingos rinkodaros strategijos ekologinės pramonės sirtyje”. Šalia įprastinės dienotvarkės, kurią sudaro tarptautinė ekologinių produktų paroda, konferencija ir ekskursijos po ekologiškas
įmones Varšuvoje ir aplink ją, 2014 metų forume bus daug interaktyvių, dalyviams skirtų programinių
renginių: tinkliniai seminarai suvažiavime, greitasis tinklas, žaibiška įmonės prezentacija, verslo partnerių birža ir susipažinimo vakaras. Kiekvieną programą galima užsisakyti atskirai arba kaip paketą.
Renginį organizuoja EkoConnect eV. Bendradarbiaudami su “BioFach”, juos remia IFOAM EU Group ir
Lenkijos žemės ūkio ministerija.
OMF 2014 partnerniai yra gamintojų grupė “Polska Ekologia”, ekologiškos žemdirbystės draugija “Ekoland”, Lenkijos konsultacijų centras CDR ir ekologiškų produktų mažmenininkų asociacija (ORA).
Daugiau inforamcijos ir užsiregistruoti galėsite čia: http://www.organic-marketing-forum.org/.
Autoriai: Magdalena Saczyna ir Inka Sachse, EkoConnect e.V., Vertimas: Jurga Lunytė, Vertimo redaktorė: Simona Burokaite
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ar Jums patiko šis informacinis laiškas?
Jei taip, būtume dėkingi, jei jį rekomenduotumėte savo draugams, partneriams ir kolegoms. O jei turite bet
kokių pastabų, komentarų ar pasiūlymų, kaip patobulinti šį leidinį, susisiekite su EkoConnect. Jūsų atsiliepimai
apie straipsnių temas bei straipsnių vertimų kokybę mums yra labai svarbūs.
Jeigu norite gauti šį informacinį laišką tiesiai į savo elektroninį paštą, atsiųskite mums trumpą laišką su tema
“Užsisakyti informacinį laišką” į redaktion@ekoconnect.org. Jei nebenorite gauti naujienraščio, parašykite
laišką su tema “Atsisakyti informacinio laiško”.
Šis informacinis laiškas yra jungtinis EkoConnect projekta. Naujienraščio tekstus verčia vertėjai savanoriai.
Jei Jus domina galimybė prisidėti prie vertimų, prašome nedvejoti ir susisiekti su mumis, visada džiaugiamės
sulaukę pagalbos.
Su geriausiais linkėjimais,
Jūsų redaktorių komanda
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EkoConnect yra ne pelno organizacija Vokietijoje, kuri remia informacijos, žinių, patirties mainus ekologinio
žemės ūkio srityje. Organizacija tarnauja kaip tinklas žmonėms ir organizacijoms, kurie susiję su ekologiniu
sektoriumi Vakarų ir Rytų Europoje, jų susitikimams bei bedrai veiklai.
Pagrindinis siekis yra paremti ilgalaikį ekologinio ūkio vystymasį Vidutio ir Rytų Europoje, sustiprinti ryšius tarp
dalyvių bei skatinti ekologiškų maisto produktų dispoziciją. EkoConnect veikia kaip centrinė informacijos
būstinė, skatina susitikimų galimybes, patirties pasikeitimą bei kvalifikacijos kėlimą, remia privačias bei
valstybines įstaigas vystant ekologiško ūkio struktūras. EkoConnect remiama specialistų tarybos, kuri jai teikia
patarimus tiek turinio atžvilgiu tiek strateginiais klausimais.
Narystė
EkoConnect nariai yra ekspertai ir organizacijos iš visos Europos su ilgamete patirtimi ekologiško ūkio
struktūrų realizavime ir ne-ekspertai, kurie domisi ekologinės idėjos mokymu ir parama. Jūs galite padėti
mums mūsų darbe, tapdami „remiančiu nariu“ arba „etatiniu nariu“. Prašom užpildyti registracijos blanką mūsų
svetainėje (www.ekoconnect.org). Jūs jau esate narys? Tuomet pakvieskite bendradarbius, draugus ar kitus
besidominčius tapti EkoConnect nariais.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paremkite mūsų darbą
Jūsų aukos – vienas mūsų darbo pagrindinių finansavimo šaltinių. Jūsų
finansinis prisidėjimas yra svarbus sėkmingiems projektams įgyvendinti.
Kiekviena auka yra laukiama – tiek didelė, tiek maža. Jūs taip pat galite
paremti ir specialius projektus! Nuo aukų, skirtų “EkoConnect” paremti, yra
atskaitomi mokesčiai.
Kilus klausimams, prašau susisiekti su Andrea Mühle: Tel.: +49 (0)351
2066172 arba el. paštu: andrea.muehle@ekoconnect.org
BANK: GLS Gemeinschaftsbank eG, Christstr. 9, 44789 Bochum, Germany,
IBAN: DE94 4306 0967 6010 4821 00, SWIFT / BIC: GENODEM1GLS

