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Vă dorim un an nou cu sănătate, fericire si multe împliniri. Acest an începe cu o discu ieț
interesantă despre noua lege a Uniunii Europene privind materialul semincier. La sfâr itulș
lui ianuarie, începutul lui februarie va avea loc votarea acestei legi în mai multe foruri
europene. 

Am  pregătit  un  articol  informativ  pentru  dumneavoastră  despre  semin ele  organice,ț
cultivarea,  biodiversitatea  agricolă  i  de  asemenea  vă  invităm  cu  mare  drag  laș
EkoSeedForum, în Poznan (Polonia) în martie 2014. Diminuarea biodiversită ii este unț
subiect foarte cunoscut cu un mare impact ecologic, social i economic care merge mânăș
în mână cu pierderea coloniilor de albine, cel mai important factor polenizator. Cauzele iș
măsuri  luate  pentru  prevenirea  mortalită ii  albinelor  sunt  discutate  în  acest  buletinț
informativ. 

În  toamna anului  2013 EkoConnect  a sărbătorit  cea de -a 10-a aniversare.  Buletinul
informativ prezintă o scurtă trecere în revistă a unui deceniu de realizări i perspective deș
viitor . Un alt subiect este noua lege organică din Ucraina: pe 9 ianuarie 2014 noua lege
organică îndelung dezbătută a intrat în vigoare. Aici pute i găsi detalii i opinii din acestț ș
sector. Furnizorii  i producătorii  ucraineni pot fi găsi i la a 9a edi ie Organic Marketingș ț ț
Forum, care va avea loc la începutul lunii iunie în Var ovia. ș

Vă dorim lectură plăcută!

Autori: Claudia Neumann, Inka Sachse und Bernhard Jansen, EkoConnect
Traducere: Lucia Cisnoc, Corectare: Nicolae Bâlc

* * * * *
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1. Diminuarea biodiversită ii i a diversită ii recoltei agricole în Euroț ș ț -
pa i măsurile de prevenire ș

Diminuarea  biodiversită ii  i  degradarea  ecosistemelor  au  o  mare  importan ă  pentru  mediulț ș ț
înconjurător  i  reprezintă un pre  destul  de  mare pe  care  societatea în general  trebuie  să îlș ț
plătească. Diminuarea  biodiversită ii  face  ca  PIB-ul  (  Produsul  Intern  Brut)  să  scadă  cuț
aproximativ 3% în fiecare an1  În Europa, diminuarea biodiversită ii vegetale se reflectă cel maiț
bine prin devalorizarea a numeroase specii  de plante i  eliminarea treptată a soiurilor localeș
tradi ionale. Organiza ia mondială a comer ului vorbe te despre o diminuare a diversită ii recolteiț ț ț ș ț
de 75 % în ultimii 100 de ani, chiar i de o diminuare de 90% în UE. Numai 17% din speciileș
evaluate  conform  Directivei  de  conservare  a  habitatelor  se  află  într-o  situa ie  bună,  iarț
degradarea  i  diminuarea  capitalului  natural  pun  în  pericol  eforturile  Uniunii  Europene  de  aș
realiza obiectivele de schimbare a biodiversită ii i a climatuluiț ș 3, care nu au putut fi realizate în
2010.4

Na iunile Unite au desemnat perioada 2010-2020 ca fiind Decada Biodiversită ii. Parlamentul Europeanț ț
a adoptat recent mo iunea privind Strategia Europeana pentru conservarea Biodiversită ii 2020. Aceastaț ț
are ca scop principal  prevenirea scăderii  biodiversită ii  i  a  degradării  ecosistemelor.  De asemeneaț ș
include  combaterea  invaziei  speciilor  străine  care  dăunează  biodiversită ii.  Strategia  propusă  maiț
urmăre te i amplificarea contribu iei în ceea ce prive te agricultura europeană, a sectorului forestier i aș ș ț ș ș
pisciculturii  pentru  conservarea biodiversită ii  i  dezvoltarea sustenibilă până în 2010, prin  cre tereaț ș ș
contribu iei Uniunii Europene pentru a atrage aten ia asupra diminuării biodiversită ii globale.ț ț ț 2

Diversitatea recoltei asigură siguran a alimentelor.ț

Diminuarea  biodiversită ii  are  consecin e  serioase  pentruț ț
agricultura. Soiurile recortelor locale sunt o parte importantă
din  cultivarea tradi ională  din  Europa  i  nu  numai,  dar  deț ș
asemenea reprezintă  o  sursă  de pre  pentru  varietatea  iț ș
selec ia  din  viitor.  Materialul  genetic  i  varietatea  suntț ș
instrumentele  esen iale  pentru  a  asigura  alimenta iaț ț
mondială  i  pentru  adaptarea  la  impactul  creat  deș
schimbarea  climei.  Mai  mult  decât  atât,  din  cauza
uniformită ii genetice există un risc mai mare ca recoltele săț
fie distruse de dăunători  i  boli  i  sunt  mai pu in pregătiteș ș ț
pentru  a  se  adapta  la  schimbările  condi iilor  de  mediu.ț
Accesul la recolta alimentară i la plantele medicina depindeș
în foarte mare măsură de diversitatea biologică i a recoltei. ș

Amplificarea diversită ii recoltei i a suveranită iiț ș ț
semin elorț

Tratatul Interna ional privind resursele genetice vegetale pentru Alimenta ie i Agricultură a fost aprobatț ț ș
în 2004 de către Uniunea Europeană reprezintă cadrul juridic interna ional pentru conservarea, utilizareaț
durabilă i partajarea echitabilă a acestor resurse. De asemenea recunoa te Drepturile Fermierilor de aș ș
accesa în mod liber resursele genetice, nerestic ionat de drepturile de autor; de a se implica în discu iiț ț
politice relevante i în luarea deciziilor; i de a folosi, păstra, vinde i schimba semin e conform legilorș ș ș ț
na ionale.ț

Acesta este pus în pericol de noua propunere a Comisiei Europene în ceea ce prive te „materialul deș
reproducere a plantelor”, care ar trebui să înlocuiască legile na ionale. Fermieri, cultivatori ecologici iț ș
organiza ii  non-guvernamentale cred ca această lege periclitează drepturile men ionate mai sus prinț ț
introducerea unui control adi ional i prin birocratizarea sectorului agricol i favorizarea companiilor dinț ș ș
domeniu. 

Mai multe sute de mii de oameni militeaza prin intermediul protestelor şi a petiţiilor online cum ar fi
www.saveourseeds.org sau  http://www.seed-sovereignty.org.  pentru a îşi  arata nemulţumirea faţă de
prevederile  abuzive  conţinutede  Directiva  Europeană.În  acest  sens,  pe  12.04.2014  Parlamentul
European a respins recomandarea Comisiei Europene care a fost eliberata pe data de 6 Mai 2014.

Ini iative pentru diversitatea recoltei în Europa Centrală i de Estț ș

Există o serie de ini iative i au fost create pentru a men ine diversitatea recoltei în Europa. ț ș ț Un exemplu
este  ini iativa  europeană  ț "Save  Our  Seeds  ” (Salvează  semin ele  noastre)ț  cu  scopul  de  a  proteja
semin ele de contaminarea cu organisme modificate genetic. ț
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Porumbul nu trebuie să fie întotdeauna galben. 
Diversitatea recoltei i varietă ile locale asigură ș ț
siguran a alimentară.ț
Foto : EkoConnect
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De asemenea Asocia ia Poloneză Pentru ț  Culturile i Soiurile Tradi ionale în ș ț  Pokrzydowo se axează pe
lansarea i coordinarea activită ilor rela ionate cu protec ia i promovarea varietă ilor culturii tradi ionale. ș ț ț ț ș ț ț

Mai mult, Funda  ț  ia SAVE- Protec  ț  ia Varietă  ț  ii Agricole în Europa, din Elveția are ca scop, printre altele,
conservarea  și  promovarea  soiurilor  genetice  și  historice  important Varuhi  Semen     -  Gardienii
Semin  ț  elor- Asocia  ț  ia conservării Biodiversită  ț  iie    pentru floricultura. Un alt exemplu este  plantelor din
Slovenia. De asemenea, băncile de semin e au în mai multe ări din Europa depozite de semin e iț ț ț ș
păstrează resursele genetice a numeroase culturi  de plante,  având în  acest  fel  un rol  important  în
conservarea biodiversită ii. ț

Conservare biodiversită ii în Europa este de asemenea un topic foarte important pentru ț EkoSeedForum
- conferinţa seminţelor organice, a cultivării plantelor ecologice şi a biodiversităţii recoltei, organizată de
Ekoconnect pe 20-22 Martie 2014 în Poznan, Polonia. Pentru mai multe informa ii privind eveniment văț
rugăm să citi i următoarul articol.ț

Autori: Anna Tarnowska i Inka Sachse, EkoConnect, Traducere: Lucia Cisnoc, ș Corectare: Nicolae Bâlc

Surse:

1 Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020, European Parliament resolution of 20 
April 2012 on our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020 (2011/2307(INI)). 
² Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions, Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 
2020, Brussels, 3.5.2011 COM (2011) 244 final, p. 5-7.
3 EC Proposal for a Environment Action Programme to 2020 "Living well, within the limits of our planet" /* 
COM/2012/0710 final - 2012/0337 (COD)
4 EU Biodiversity Strategy to 2020 – council conclusions- 21 June 2011 

* * * * *

2. Concluziile conferinţei „EkoSeedForum”
”EkoSeedForum”  conferinţă  europeană  pe  tema  materialului  semincier  ecologic,  creşterii
plantelor şi a agrobiodiversităţii care a avut loc pe 22.03.2014 in Poznan, Polonia, a fost încheiată
cu rezultate înbucurătoare.Cu 150 de participanţi din 19 ţări,  interesul arătat de participanţi  a
întrecut aşteptăriile organizatorului.

În ultimul deceniu s-au dezvoltat o serie de iniţiative i reţele în domeniulș
creşterii  şi  producerii  seminţelor  ecologice.  Astfel,  multe  din  aceste
iniţiative  îşi  au  originea  în  ţări  precum Germania,  Elveţia,  Olanda şi
Franţa, în timp ce în Europa Centrală şi de Est, folosirea şi cultivarea
seminţelor ecologice nu sunt încă temeinic dezvoltate. Cu toate acestea,
păstrarea biodiversităţii şi a vechilor soiuri are o lungă tradiţie în Centrul
şi Estul Europei. În acest domeniu factorii interesaţi din est şi din vest nu
se cunosc între ei.

Tocmai  din  acest  motiv  a  fost  înfiinţată  „EkoSeedForum”conferinţa
europeană a seminţelor ecologice, a cultivării  plantelor ecologice şi a
biodiversităţii  plantelor  domestice.  EkoSeedForum  îşi  propune
următoarele  obiective:  de  a  reuni  cultivatorii  de  plante  ecologice  din
Estul şi Vestul Europei pentru a favoriza sprijinul reciproc şi pentru a
consolida  dezvoltarea  cultivării  plantelor  organice,  de  a  promova
obţinerea seminţelor prin procedee ecologice, folosirea soiurilor cultivate
în  condiţii  ecologice  şi  a  soiurilor  locale  tradiţionale,  dezvoltarea
diversităţii  culturilor  nemodificate  genetic,  păstrarea  şi  prezentarea
diversităţii ca fiind un patrimoniu comun al Europei.

Rezultatele Conferinţei sunt rezumate intr-un press release care este
disponibil in limbile engleză, germană şi poloneză la adresa:
http://www.ekoconnect.org/en/EkoSeedForum_en.html. Tot prin acest link puteţi descărca prezentările 
facute de expertii invitaţi la conferinţă.

EkoSeedForum este organizat de EkoConnect în colaborare cu Universitatea de Ştiinţe ale Vie ii dinț
Polonia alături de următorii parteneri: Grupul IFOAM EU (Belgia), ECO-PB (Elveţia), Zukunftsstiftung
Landwirtschaft (Funda ia Agricultura Viitorului - Germania), Asociaţia Soiurilor şi Seminţelor tradiţionaleț
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Masa de expozitii la EkoSeedForum 
2014
Foto: D. Śliwińska 
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(Polonia),  Kultursaat  (Germania),  Asociaţia  Agriculturii  Ecologice  Mieczyslaw  Górny  (Polonia),
Bingenheimer  Saatgut  AG  (Germania),  Fundaţia  SAVE  (Elveţia),  Agrolink  (Bulgaria)  a  Universităţii
Göttingen (Germania) i Ocrotitorii Seminţelor (Slovenia).ș

Autor: Anna Tarnowska, EkoConnect, Traducere: Lucia Cisnoc, Corectare: Adriana-Cristina Khapardey 

* * * * *

B.I.O.N‘ DAYS  este o intalnire internationala pentru anticipare, inovare si pentru impartasirea
informatiei despre produsele ecologice:
pentru a putea primii informatie despre cele mai noi trenduri de la analiza B.I.O.N‘ DAYS 
intitulata„Pietele organice la orizont 2025“, pentru a lua parte atât la discutiile mesei rotunde cat 
si la atelierele de specialitate, pentru a putea identifica atat viitori parteneri de afaceri cat si 
parteneri din domeniul tehnic si a va putea reinoii cunostiintele, pentru a putea testa innovatiile 
ale produselor ecologice şi pentru a va putea promova oferta catre procesatori, distribuitori, 
traderi si centre de cercetare vizitati http://www.biondays.com/index.php/en/

* * * * *

3. Mortalitatea albinelor în Europa - Cauze i măsuri de corectiveș
Beneficiul mierii este în realitate numai un derivat al apiculturii. Cea mai mare valoare economica
o reprezintă de departe polenizarea culturilor de către albine- totalizând câteva sute de miliarde
de euro.1

Datorită creşterii constante a suprafeţelor agricole cultivate cu recolte dependente de polenizare, creşte
prin  urmare  şi  nevoia  de  insecte  polenizatoare.  Cu  toate  acestea,  în  ultimele  decenii  diminuarea
coloniilor  de  albine  (  cele  ale  domestice  dar  i  celeș
sălbatice) a crescut în întreaga lume în mod dramatic. De
exemplu,  în  Europa centrală,  a avut  loc o  scădere de
aproape 25 % fa ă de 1985ț 1 .Declinul coloniilor de albine
este  evident  în  mod  special  în  timpul  iernii.  În  iarna
2012/2013 declinul coloniilor de albine s-a situat în jurul a
15% în Germania i chiar în jurul valorii medii de 20% înș
Europa -diferen iindu-se de la 6 % ( Bosnia-Herzegovina)ț
la 37% (Irlanda)². Mortalitatea în rândul albinelor include
şi «mortalitatea apicultorilor» după schimbările politice de
după 1989/90, nu numai din Germania de Est, Polonia şi
tările din fosta Uniune Sovietică şi Republica Cehă, dar şi
din alte ări europene occidentale, cum ar fi Italia, Fran a,ț ț
Finlanda  sau  Suedia.  Astăzi  mai  pu in  de  1%  dinț
apicultori din cei aproximativ 94000 de apicultori germani
sunt profesioni ti.³ De aceea doar cei care au ca hobbyș
apicultura  sunt  cei  care  luptă  pentru  conservarea
coloniilor  de albine,  asigurând în  acest  fel  polenizarea
câmpurile din regiunea lor. 

Schimbările climatice intensifică cauzele complexe ale mortalităţii albinelor

Dereglarea privind declinul coloniilor albinelor de miere occidentale ( Apis mellifera) din ultimii ani a avut
un număr de cauze care interac ionează i se consolidează una pe cealaltă. Câteva dăunează albinelorț ș
în mod direct ( paraziţi şi alţi factori patogeni,pesticide şi lipsa diversită ii polenuluiț 3) celelalte le privează
de  condi iile  esen iale  pentru  supravie uire  (  distrugerea  habitatului  natural  datorită  agriculturiiț ț ț
industriale). Dar cât de vulnerabile sunt albinele în fa a parazi ilor şi a factorilor patogeni depinde de al iț ț ț
factori, incluzând statutul lor nutri ional ( diversitate i resurse temporale i spa iale în ceea ce prive teț ș ș ț ș
plantele înflorite) şi expunerea la toxine ( în mod special la insecticide) 1 Schimbarea climei joacă un rol
important în toate categoriile datorită fenomenelor meteorologice extreme, care sunt mult mai favorabile
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Cultura de rapiţă acoperă  11% din totalul suprafeţei 
arabile din Germania – fără aportul adus de polenizarea 
albinelor recolta ar fi cu 25% mai scăzută. 
Foto: www.oekolandbau.de/ Drept de autor: BLE, Bonn / 
Foto Thomas Stephan  
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condi iilor de reproducere a parazi ilor şi a factorilor patogeni  ț ț 3   sau datorită schimbării perioadelor de
înflorire a unor plante hrănitoare importante.1

Înlocuirea pesticidelor din agricultură cu metode ecologice de protec ie împotriva dăunătorilorț

În mod special, neonicotinoidele, un grup de insecticide foarte eficient,  sunt criticate din cauza gradului
înalt de toxicitate. De asemenea efectele pe termen lung asupra albinelor si a altor insecte polenizatoare
nu pot fi încă stabilite. Se ştie că sunt provocate şi o serie de daune foarte importante dar nu mortale,
acestea fiind de ordin psihologic cum ar fi tulburări de dezvoltare şi vitalitate scăzută, de asemenea sunt
perturbate şi comportamentul de învă are, sim ul orientării i abilitatea de a comunica, reducând în acestț ț ș
fel eficien a în a căuta hrana.ț 1 De aceea o colonie de albine este slăbită nu numai în reproducere, ci iș
prin scăderea rezervelor de hrană i declinul albinelor lucrătoare care nu se mai întorc din zborul pentruș
a  căuta  hrană.  Alte  riscuri  sunt  efectele  sinergetice  ale  pesticidelor  (de  exemplu,  combina ia  cuț
fungucide)4 sau între pesticide şi factori patogeni. În ambele cazuri a fost dovedit ca fiind extrem de
dăunătoare în anumite combina ii , având un grad mai mare de mortalitate comparativ cu efectele peț
care le are fiecare componentă individuală. De exemplu, dacă o colonie de albine este infectată cu
patogenul  Nosema  şi  expusă  la  pesticidul  neonicotinoid  Imidacloprid,  gradul  de  mortalitate  este
augmentat, şi această combina ie este mult mai periculoasă decât este fiecare componentă în parte.ț 5

Metodele  de  a  neutraliza  fenomenul  mortalită ii  albinelor  au  ca  scop  reducerea  semnificativă  iț ș
regularizarea folosirii pesticidelor, dar şi de a întăriri coloniile facându-le mai rezistente. Aceasta include
măsuri agricole şi măsuri privind mediul înconjurător care să asigure o provizie consistentă de hrană,
inclusiv o mare diversitate a plantelor polenifere, pe o durată cât mai îndelungată de-a lungul anului şi
măsuri de revitalizarea a habitatului.

Autor: Carina Dressler, LfULG, Traducere din engleză: Lucia Cisnoc, Corectare: Nicolae Bâlc

În  următorul  buletin  informativ:  „Varroa  descructor”,  cel  mai  periculos  duşman.-  biologia  parazitului
albinei şi eforturile făcute din cercetarea creşterii albinelor. 

Surse.

[1]  Reyes  Tirado,  Gergely  Simon  &  Paul  Johnston  „Bye  bye  Biene?“,  Report,  Greenpeace  Research
Laboratories/Universität Exeter (England) 04/2013 
[2] Dr. Romée van der Zee „Losses of honey bee colonies over the 2012/13 winter“, Conferin ă de presă COLOSSț
Network, Universitatea din 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“, Prezentare, 20.11.2013, Börte-
witz / Germania
[6]  Cédric Alaux et al. 2010, “Interactions between  Nosema microspores and a neonicotinoid weaken honeybees
(Apis mellifera)”, Environmental Microbiology 12(3), pp.774-782

* * * * *

PRO-BIO S.R.L. , cel mai mare producator si procesator de produse ecologice din republica
Ceha, cauta noi distribuitori pentru pietele straine pentru brand-urile BIOLINE si BIOHARMONIE.
Gama produselor  BIOLINIE acopera o varietate larga de produse selectate care numara aproxi-
mativ 100 cele mai bine vandute produse ecologice; gama BIOHARMONIE ofera în principal pro-
duse uscate (cereale, leguminoase, orez, paste fainoase,faina). Specialitatea PRO-BIO sunt pro-
dusele  din  Hrisca  si  Triticala.Mai  multe  informatii  pot  fi  gasite  pe  site-ul  nostru:
www.probio.cz/en/our-offer/our-brands
PRO-BIO este deasemenea specializata in productia si proceasrea produselor
fara gluten. In mai 2014 am inaugurat o noua moara care proceseaza doar ma-
terie prima fara gluten. In mai 2013 am inaugurat o noua unitate de ambalare
pentru produse fara gluten. Pentru mai multe informatii va rugam sa o contac-
tati pe doamna Lucie Drbohlavova, email: drbohlavova@pro-bio.cz sau sa viz-
itati site-ul nostru: www.probio.cz/pl 

* * * * *
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4. O nouă lege a agriculturii ecologice a fost aprobată în Ucraina
Pe  3  septembrie  2013,  legea  "producţiei  şi  a  distribuţiei  produselor  agricole  ecologice  şi  a
materiilor prime" a trecut de Parlamentul Ucrainean şi a fost semnată pe 30 octombrie 2013 de
către preşedintele Wiktor Janukowytsch. Această lege a intrat în vigoare pe 9 ianuarie 2014. De
aceea, în timp de şase luni de zile  producătorii ucraineni de produse organice sunt obligaţi să îşi
regularizeze activităţile din acest domeniu în conformitate cu noua reglementare.

După o perioadă de pregătire de mai bine de şapte ani, Parlamentul Ucrainean adoptase încă din aprilie
2011   această  lege  ca  o  reglementare  naţională  în  ceea  ce  priveşte  agricultura  ecologică.  A  fost
elaborată  după  modelul  Consiliului  European  privind  producţia  ecologică  şi  etichetarea  produselor
ecologice, însă a fost respinsă de preşedintele ucrainean în mai 2011. Din acest motiv până acum în
Ucraina  nu  a  existat  nici  o  reglementare  naţională  în  ceea  ce  prive te  agricultura  ecologică.  Oș
asemenea lege este esenţială pentru dezvoltarea pieţii de desfacere a produselor ecologice în Ucraina.
În programul guvernamental al dezvoltării agricole din 2007 a fost stabilit ca obiectiv creşterea până în
2015 a cotei de producţie a materiilor prime ecologice cu aproximativ 10%.

În septembrie 2012 s-a mai încercat o dată aprobarea legii privind condi iile de producere i distribuţie aț ș
produselor ecologice i a materiilor prime ecologice. În octombrie 2012, pre edintele urainean a respinsș ș
legea încă o dată.  El  a semnalat  o serie  de incertitudini,  în  special  cu privire  la  regulamentele  de
certificare i control al produc iei ecologice.ș ț

Legea  revizuită  a  “ produc iei  i  a  distribuţiei  produselor  agricole  ecologice  i  a  materiilor  primeț ș ș
ecologice”, con inând unele propuneri ale preşedintelui Ucrainei, a fost aprobată de către Parlament peț
3 septembrie 2013. Legea a fost semnată pe 3 octombrie de către pre edintele ucrainean i a intrat înș ș
vigoare pe data de 9 ianuarie 2014.

Această lege define te cadrul legal, economic, social i institu ional al agriculturii ecologice în Ucraina.ș ș ț
Scopul  acestei  legi  este  de  a  asigura  condi iile  optime  pentru  produc ia,  procesarea,  certificarea,ț ț
etichetarea,  transportul,  depozitarea  i  comercializarea  produselor  organice  i  a  materiilor  primeș ș
ecologice.

Conform legii,  produsele pot fi fabricate doar prin intermediul unor procedee certificate i ambalajeleș
trebuie etichetate corespunzător. Agen ia de Stat ucraineană trebuie să aprobe i să înregistreze puncteț ș
de  control  care  să  verifice  respectarea  standardelor  agriculturii  ecologice.  Mai  mult  decât  atât,  se
plănuie te crearea unui registru al produselor ecologice. Se presupune că acest  registru va con ineș ț
statistici cu privire la producătorii activi de produse bio din Ucraina.

Preşedintele “Federa iei Ecologice ” din Ucraina, Eugene Mylovanov, a declarat, într-un interviu pentruț
ziarul ucrainean “Den”, că aprobarea acestei legi a fost un pas înainte în procesul de legalizare a muncii
din sectorul ecologic din Ucraina. În Ucraina mai mult de 272.000 de hectare  sau 0,3% din totalul
suprafe ei agricole, este cultivat în sistem ecologic. Mylovanov consideră că produc ia anuală în Ucrainaț ț
este în cre tere cu aproape 50-100% . Dacă această cre tere a produc iei va continua la acela i nivelș ș ț ș
depinde – printre alte lucruri – i de subven iile pe care statul le-ar putea oferi producătorilor ucraineni.ș ț
(http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/parlament-taki-diyshov-do-konsensusu-v-organichnomu-
pitanni, 20.11.2013)

Totu i această lege nu include nici un program special pentru agricultura ecologică. Numai legea privindș
“sprijinul agriculturii de către stat” oferă dreptul producătorilor ecologici de a cere un ajutor acestuia. De
aceea acest sprijin financiar este echivalent cu cel primit de to i ceilal i producători agricoli.ț ț

Ivan Kirelenko,  delegatul  blocului  de opozi ie  condus de Yulia Tymoshenko (fost  ministru  a Politiciiț
Agricole i una din autorii acestei legi) a declarat ziarului “Den” că propunerile pre edintelui au făcutș ș
această lege mai vulnerabilă, dar chiar i a a aceasta este un pas înainte în dezvoltarea agriculturiiș ș
ecologice din Ucraina.
(http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/parlament-taki-diyshov-do-konsensusu-v-organichnomu-
pitanni, 20.11.2013)

Pentru  informa ii  detaliate  privind  sectorul  organic  din  Ucraina  vezi:  Raportul  Ekoconnect  2011ț
http://ekoconnect.org/tl_files/eko/p/14-Laender/berichtstext_ukraine_1.pdf

Autor: Svitlana Bugaiova, EkoConnect, Traducere: Lucia Cisnoc, Corectare: Adriana-Cristina Khapardey

* * * * *
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* * * * *

5. 10 ani de EkoConnect- 10 ani în care s-au zidit pun i pentru ț
Agricultura Ecologică în Europa

De  la  sfâr itul  anului  2003  organiza ia  non-profit  EkoConnect-  Centrul  Interna ional  pentruș ț ț
Agricultura Ecologică din Centrul i Estul Europei i-a desfă urat activitatea făcând ceea ce insu iș ș ș ș
numele  său  promite:  pune  în  contact   persoane,  companii  i  ări  care  sunt  interesate  ș ț de
agricultura ecologică.  În tot  acest timp au fost  organizate sute de seminarii,  workshop-uri  iș
excursii  pentru  a  forma  fermieri,  procesatori,  comercian i,  reprezentan i  ț ț ai  administraţiilor,
studen i, profesori etc, în ceea ce prive te cele mai bune practici ale agriculturii ecologică, formaț ș
de creare a pie elor de desfacere a produselor ecologice i forma de a comunica cu alte culturi.ț ș

Agricultura ecologică din Europa Centrală i de Est s-a dezvoltat cu rapiditate în ultimii zece ani. Ariaș
ecologică din Europa Centrală i de Est acoperă o mare parte din suprafa a totală a agriculturii ecologiceș ț
din întreaga Europă, deasemenea la fel se poate spune despre produsele organice i materiile prime dinș
Europa Centrală  i  de Est  care sunt  vândute în  întreaga Europă. Această dezvoltare  se datoreazăș
angajamentului activi tilor din domeniul ecologic din ferme i companii, asocia ii i guverne. EkoConnectș ș ț ș
este mândră de activitatea sa care a contribuit la această dezvoltare:

1. am înfiin at Organic Market Forum, cea mai importantă pia ă interna ională i punct de întâlnireț ț ț ș
din Europa Centrală i de Est, unde companii din domeniul organic din aproape 30 de ări seș ț
întâlnesc în fiecare an ( din 2005),

2. cu  ajutorul  a  aproape  60  de  traducători  am  trimis  acest  buletin  informativ  în  10  limbi  la
aproximativ 10.000 de cititori în 65 de ări ( din 2005)ț

3. am cercetat  i  publicat  rapoarte  na ionale  privind  agricultura  ecologică  în  ceea  ce  prive teș ț ș
situa ia acestora i pia a de dezvoltare în 14 ări din Centrul i Estul Europeiț ș ț ț ș

4. am oferit informa ii companiilor i organiza iilor din 10 ări din Europa Centrală i de Est pentru aț ș ț ț ș
începe propriile afaceri în domeniul ecologic.

5. Am format sute de studen i la agronomie din Europa Centrală i de Est în diverse cursuri deț ș
vară iș

6. am  format  aproximativ  50  de  practicanţi  din  11  ări  în  sediul  nostru  în  ceea  ce  prive teț ș
manangementul   evenimentelor  din  sectorul  organic,  proiecte  i  organiza ii  i  bineîn elesș ț ș ț
propriile cariere. 

Activitatea aceasta o savâr im cu o echipă interna ională în cre tere din sediul nostru din Dresden:ș ț ș
începând doar cu două birouri la Asocia ia Gț äa în 2003, astăzi EkoConnect lucrează într-un spa iu deț
200 m² cu 7 membri universitari i cu asisten ii interni.ș ț

i mai avem încă i alte idei noi : Am lucrat i încă mai lucrăm la o serie de platforme online bilingve ,Ș ș ș
care permit găsirea produselor organice de peste hotare, sfaturi i cele mai bune metode agricole deș
protejare a mediului.  De asemenea am început a stabili rela ii i în sectorul semin elor i a culturilorț ș ț ș
organice din Europa Centrală i  de Est.  Pe 20 martie anul acesta,  Forumul Interna ional EkoSeed-ș ț
conferinţa seminţelor organice, a cultivării plantelor ecologice şi a biodiversităţii recoltei va avea loc în
Poznan , Polonia. 
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Această muncă este i a fost posibilă numai datorită unei re ele largi de prieteni i susţinători, căroraș ț ș
vrem să  le  adresăm veşnică  recuno tin ă.  Având o mare re ea de susţinători  ajută  la  influen area,ș ț ț ț
dezvoltarea agriculturii ecologice promovate de EkoConnect pe mai departe pentru a putea aborda noi
provocări. Vizita i standul nostru la BioFach, la evenimentele noastre, online la: ț www.ekoconnect.org iș
pe Facebook. Sus ine i munca noastră i re eaua formată devenind membru EkoConnect. De asemeneaț ț ș ț
vă invităm să dona i sau să deveni i sponsor al unuia sau a mai multor proiecte. ț ț

Autor: Bernard Jansen, EkoConnet, Traducere: Lucia Cisnoc, Corectare: Nicolae Bâlc

* * * * *

Sustineti activitatea Ekoconnect e.V

Donatiile reprezinta o sursa importanta de finantare pentru activitatiile noastre.
Pentru a putea implementa proiecte consistente cu succes si in urmatorii ani,
va suntem foarte recunoscatori  pentru contributiile  dumneavoastra.  Fiecare
donatie, mare sau mica, este binevenita. Puteti deasemenea sa sustineti un
anumit  proiect  de  interes  pentru  dumneavoastra!  Donatiile  facute  catre
Ekoconnect sunt deductibile de la impozitare. Pentru informatii suplimentare
va rugam sa o contatctati pe doamna Andrea Mühle: Tel: +49(0)3512066172,
Email: andrea.muehle@ekoconnect.org

BANK: GLS  Gemeinschaftsbank  eG,  Christstr.  9,  44789  Bochum,  Germany,  
IBAN: DE94 4306 0967 6010 4821 00, SWIFT / BIC: GENODEM1GLS 

* * * * *

6. Edi ia a IX-a a Organic Marketing Forum î i augmentează oportuț ș -
nită ile de networkingț

                                                                                                                               Var ovia, 1-2 Iunie 2014ș

EkoConnect  are  plăcerea  de  a  anun a  deschiderea  înscrierii  pentru  edi ia  a  IX-a  a  Organicț ț
Marketing Forum. Târgul expozi ional al produselor ecologice din Europa Centrală i de Est iț ș ș
conferin a  de  networking  ț care va  avea  loc  între  1-2  iunie  2014  în
Var ovia, Polonia.ș

Organic Marketing Forum (OMF) este considerat ca fiind cel  mai important
eveniment de acest tip din lumea afacerilor cu produse ecologice din Europa
Centrală i de Est. Prin intermediul unui program de două zile, OMF oferă celeș
mai bune condi ii cadru de networking cu solu ii individualizate pentru oameniiț ț
de afaceri din industria produselor ecologice. La edi ia din 2013 au participatț
380 de producători, procesatori, comercian i, importatori i retaileri de produse ecologice din aproape 30ț ș
de ări europene.ț

“Organizare nemaipomenită i un concept interesant axat pe nevoile participan ilorș ț ” a fost părerea unui
participant german în 2013. Mai mult decât atât, noua sesiune de „speed networking” s-a dovedit a fi o
experien ă importantă pentru participan i:  ț ț “Niciodată nu am cunoscut atât de mul i oameni într-un timpț
atât de scurt i în plus  nu m-am sim it atât de bineș ț ” a spus Andrei Crednik de la Mediacor, din Slovenia.
O mai bună colaborare între ări i în interiorul ărilor este obiectivul întregului eveniment :  ț ș ț “ Organic
Marketing Forum 2014 va fi din nou punctul de plecare pentru noi parteneriate i proiecte de dezvoltareș
adresat persoanelor interesate de produsele ecologice din Estul i Vestul Europeiș ” declară Bernhard
Jansen,  pre edintele  EkoConnect,  principalul  organizator  al  conferin ei.  ș ț “Suntem  încânta i  în  modț
special de colaborarea realizată cu succes alături de BioFach Nürnberg care ne ajută sa invităm mai
multe companii ecologice” sus ine el.ț

OMF oferă oportunită i de networking i idei inovatoare concentrându-se pe cre terea rapidă a pie eiț ș ș ț
produselor ecologice din Europa. Conferin a cu traduceri simultane în engleză, polonă i rusă are caț ș
motto:  “Strategii  de marketing  de  succes  în  industria  produselor  ecologice”.  În  afară  de  programul
tradi ional  care  include  expozi ia  interna ională  a  produselor  ecologice,  conferin a  i  excursiile  deț ț ț ț ș
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specialitate  atât  din  Var ovia  cât  i  din  împrejurimi,  edi ia  din  2014 oferă  pe lângă  un program cuș ș ț
activită i interactive, orientate către client, spre exemplu workshop-uri de networking, speed networking,ț
scurte prezentări ale companiilor, i un serviciu de compatibilizare a afacerilor i o serată de socializare.ș ș
Toate aceste activită i pot fi rezervate individual sau sub formă de pachet.ț

Evenimentul este organizat de EkoConnect în colaborare cu BioFach sub patronajul Grupului IFOAM
EU i a Ministerului Agriculturii din Polonia. Partenerii OMF 2014 sunt Asocia ia Producătorilor ș ț “Polska
Ekologia”,  Asocia ia  pentru  Agricultură  Ecologică  ț “Ekoland”,  Centrul  Polon  de  Consultan ă  CDR  iț ș
Asocia ia Comercian ilor Organici (ORA).ț ț

Pentru mai multe informa ii i înregistrare accesa i ț ș ț www.organic-marketing-forum.org.

Autori: Magdalena Saczyna i Inka Sachse, EkoConnect, ș Traducere: Lucia Cisnoc, Corectare: Adriana-
Cristina Khapardey

* * * * *

All Articles were translated by Lucia Cisnoc within the initative  PerMondo. Sponsored by Mondo Agit
offering translations English into Romanian.

* * * * *

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

Líbil se Vám informační dopis EkoConnectu? 

Bude nám potěšením, když ho doporučíte zainteresovaným kolegům a známým.

Pokud jste tento informační dopis obdrželi od třetí osoby a máte zájem ho dostávat osobně od nás, napište nám prosím e-mail.
Jako předmět uveďte "Subscribe EkoConnect Infobrief"  a zašlete ho na:  redaktion@ekoconnect.org. Pokud chcete přispět
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svým  komentářem,  kritikou  nebo  nápady  na  zlepšení,  pošlete  je  prosím  na  následující  e-mailovou  adresu:
info@ekoconnect.org.

Pokud si nepřejete tento informační dopis i nadále přijímat, napište nám e-mail, do kterého uveďte jako předmět "Unsubscribe
EkoConnect Infobrief". 

S přátelským pozdravem

Vaše redakce informačního dopisu

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

EkoConnect je nezisková organizace se sídlem v Německu, která podporuje výměnu informací, znalostí a zkušeností v oblasti
ekologického zemědělství.  Tato organizace slouží jako síť  pro lidi  a organizace, kteří  se podílejí  na setkání a společném
působení v biologickém sektoru v západní a východní Evropě.

Jejím hlavním úkolem 

je podpora aktivit pro neustálý rozvoj ekologického zemědělství ve střední a východní Evropě a připojení účastníků, stejně jako
podpora dostatku ekologicky vyrobených potravin. Nadále slouží EkoConnect jako centrální informační služba, která podporuje
možnosti  navazování  kontaktů,  výměnu  zkušeností  a  další  vzdělávání.  EkoConnect  napomáhá  při  výstavbě  struktur
ekologického zemědělství soukromým i veřejným zařízením. EkoConnect je přitom podporován odborným sborem, který mu
poskytuje poradenské služby v oblasti strategických otázek. 

Členství

Členové  EkoConnectu  jsou  nejen  odborníci  a  organizace  z  celé  Evropy,  kteří  mají  dlouholeté  zkušenosti  s  prosazením
ekologických zemědělských strukur, aber také ostatní, kteří se zajímají o učení a podporu biomyšlenek. I Vy nám můžete
pomoci. Podpořte naši práci tím, že se stanete "podporujícím" či "řádným členem". Vyplňte prosím přihlašovací formulář na
naší  internetové  stránce:  (www.ekoconnect.org).  Pokud  jste  již  naším  členem,  potom  se  snažte  přesvědčit  Vaše
spolupracovníky, přátele nebo jiné zainteresované skupiny, aby se stali členy EkoConnectu.

* * * * *

Sustineti activitatea Ekoconnect e.V

Donatiile reprezinta o sursa importanta de finantare pentru activitatiile noastre.
Pentru a putea implementa proiecte consistente cu succes si in urmatorii ani,
va suntem foarte recunoscatori  pentru contributiile  dumneavoastra.  Fiecare
donatie, mare sau mica, este binevenita. Puteti deasemenea sa sustineti un
anumit  proiect  de  interes  pentru  dumneavoastra!  Donatiile  facute  catre
Ekoconnect sunt deductibile de la impozitare. Pentru informatii suplimentare
va rugam sa o contatctati pe doamna Andrea Mühle: Tel: +49(0)3512066172,
Email: andrea.muehle@ekoconnect.org

BANK: GLS  Gemeinschaftsbank  eG,  Christstr.  9,  44789  Bochum,  Germany,  
IBAN: DE94 4306 0967 6010 4821 00, SWIFT / BIC: GENODEM1GLS 

* * * * *
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