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A P R I L

Dragi bralec,
letošnje leto se je začelo z zanimivo razpravo o novem predpisu EU o semenih. Konec
januarja in v začetku februarja so potekala glasovanja v različnih odborih EU. Zaradi
številnih kritik je Evropski parlament 11. marca 2014 osnutek zavrnil. Evropska komisija
mora sedaj pripraviti nov predlog.
Za vas smo pripravili informativen članek o organskih semenih, vzreji in kmetijski biotski
raznovrstnosti. Med 20. in 22. marcem je EkoConnect organiziral "EkoSeedForum" v
Poznanu na Poljskem, in sicer na temo organske vzgoje rastlin, organske pridelave
semen ter ohranjanja biotske raznolikosti v kmetijstvu. Več podrobnosti boste našli v
drugem članku teh Novic.
Izguba biotske raznovrstnosti po vsem svetu je vroča tema z ekološkim, socialnim in
ekonomskim vplivom. Navezuje se tudi na zmanjšanje čebeljih kolonij, ki so
najpomembnejše opraševalke. V članku razpravljamo o vzrokih in ukrepih za zmanjšanje
njihove umrljivosti.
Jeseni 2013 je EkoConnect praznoval 10. obletnico delovanja. Objavljamo povzetek
našega dosedanjega dela in cilje za naprej.
Predstavljamo tudi dejstva in mnenja o novem ekološkem zakonu v Ukrajini, ki je bil
sprejet 9. januarja. Proizvajalci in trgovci iz Zahodne in Vzhodne Evrope pa se bodo spet
srečali na 9. Forumu organskega marketinga (Organic Marketing Forum), ki bo v začetku
junija v Varšavi na Poljskem.
Želimo vam prijetno branje!
Claudia Neumann, Inka Sachse in Bernhard Jansen, EkoConnect
Prevedla: Tina Sever, Lektorirala: Klavdija Černilogar
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1. Izguba biotske raznovrstnosti ter raznolikosti sort v Evropi in kako
jo preprečiti
Izguba biotske raznovrstnosti in degradacija ekosistemov pomembno vplivata na okolje ter
predstavljata strošek za celotno družbo. Izguba biotske raznovrstnosti vsako leto zniža BDP za
tri odstotke.1 Upadajoča raznolikost rastlin v Evropi se najbolj kaže v zmanjšanju števila sort ter
v postopnem izginjanju lokalnih in starih sort. Svetovna trgovinska organizacija ocenjuje, da
smo v zadnjih sto letih izgubili 75% raznovrstnosti sort, v EU celo 90%. Samo 17% vrst in
habitatov v okviru direktive o habitatih ima dober status, degradacija in izguba naravnega
kapitala pa grozita EU, da ne bo dosegla ciljev na področju biotske raznovrstnosti in podnebja, 3
saj že leta 2010 ni dosegla zadanega cilja biološke raznolikosti.
Združeni narodi so obdobje 2010 – 2020 razglasili za desetletje biotske raznovrstnosti. Evropski
Parlament je pred kratkim sprejel resolucijo o strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020. Ta naj
bi preprečila izgubo biotske raznovrstnosti in degradacijo ekosistemov. Predvideva boj proti invazivnim
tujim vrstam, ki raznovrstnost ogrožajo. Strategija želi tudi okrepiti pozitiven prispevek evropskega
kmetijstva, gozdarstva in ribištva k ohranjanju biotske raznovrstnosti ter trajnostne rabe in do leta 2020
namerava povečati prispevek EU k opozarjanju pred izgubo globalne biotske raznovrstnosti.²
Raznolikost sort zagotavlja varnost hrane
Izguba biotske raznovrstnosti ima resne posledice za
kmetijstvo. Lokalne različice sort so del prastare tradicije
gojenja rastlin v Evropi in drugod, pa tudi pomemben vir za
vzgojo in izbor novih. Genski material in vzgoja sta ključna
za zagotavljanje hrane ter za prilagajanje podnebnim
spremembam. Poleg tega so genetsko enake sorte bolj
nagnjene k škodi zaradi zajedalcev ter se težje prilagajajo na
okoljske spremembe. Dostop do pridelkov za hrano ter
zdravilnih rastlin je zelo odvisen od biotske ter sortne
raznolikosti.
Prizadevanja za raznolikost sort in varnost semen

Zrno ni vedno rumeno. Raznolikost pridelkov in pestra

EU je leta 2004 sprejela Mednarodno pogodbo o rastlinskih lokalna izbira zagotavljajo varno hrano.
genskih virih za prehrano in kmetijstvo; ta si prizadeva za Foto.: EkoConnect
zagotavljanje varnosti hrane s pomočjo ohranjanja,
izmenjave in trajnostne rabe svetovnih rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo, pa tudi za
pravično razdelitev dobička, ki od tega nastane. Priznava tudi pravice kmetov: do prostega dostopa do
genskih virov, brez omejitev zaradi pravic, izhajajočih iz intelektualne lastnine; do vključenosti v
relevantne politične razprave ter odločanje ter do uporabe, hrambe, prodaje in izmenjave semen v
skladu z nacionalnimi zakoni.
Vse to je ogrožal novi predlog Evropske komisije za „materialno pravo reprodukcije rastlin”, ki naj bi
nadomestil nacionalno zakonodajo. Kmetje, bio gojitelji in nevladne organizacije sumijo, da bi to ogrozilo
zgoraj omenjene pravice, in sicer zaradi večjega nadzora in birokratizacije sektorja ter dajanja prednosti
industrijskemu gojenju. Zato je več sto tisoč ljudi podprlo proteste in spletne peticije, npr.
www.saveourseeds.org, ki so nasprotovale uredbi EU. Evropski parlament jo je nato 12. marca 2014
zavrnil.
Pobude za raznolikost sort v Srednji in Vzhodni Evropi
Obstaja več pobud, ki se zavzemajo za raznolikost sort v Evropi. Ena od takih je evropske pobuda
"Save Our Seeds", ki se zavzema za zaščito semen pred okužbo z gensko spremenjenimi organizmi.
Tudi Poljska zveza "Za stare sorte in različice" v kraju Pokrzydowo se ukvarja z aktivnostmi, povezanimi
z zaščito in spodbujanjem starih različic sort. "SAVE Foundation - Safeguard for Agricultural Varieties in
Europe" iz Švice med drugim zagovarja ohranjanje in širitev gensko in zgodovinsko pomembnih različic
kmetijske flore. Še en primer je slovenska"Varuhi Semen - Seed Guardians - The Association to
Preserve the Biodiversity of Cultural Plants" Tudi semenske banke v več evropskih državah hranijo
semena ter skrbijo za genske vire mnogih rastlin, kar igra pomembno vlogo za ohranjanje biotske
raznovrstnosti.
Ohranjanje biotske raznovrstnosti v Evropi je bila tudi pomembna tema za "EkoSeedForum – evropsko
konferenco o organskih semenih, vzgoji rastlin ter biološki raznolikosti sort”. Organizira jo EkoConnect in
bo od 20. do 22. marca 2014 potekala v Poznanu na Poljskem. Več informacij najdete v naslednjem
članku.
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Viri:
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

Avtorici: Anna Tarnowska in Inka Sachse, EkoConnect e.V., Prevod: Klavdija Černilogar
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“B.I.O.N´DAYS “ (v prevodu B.I.O.N.- ski dnevi) je mednarodno srečanje o pričakovanjih, inovacijah in
informiranju o ekoloških proizvodih. V osrednji študiji srečanja z naslovom „Organic markets on the 2025
horizon“ boste izvedeli veliko o najnovejših trendih ekoloških proizvodov in smereh razvoja le-teh v
prihodnosti. V debatah, na okroglih mizah ali v tematskih delavnicah lahko predstavite dileme in priložnosti,
ki vas spremljajo pri načrtovanju projektov v prihodnosti, nemara spoznate bodoče tehnične in komercialne
partnerje. Srečanje lahko omogoči širjenje in krepitev vaše mreže poznanstev, s pomočjo katere boste lažje
preverili inovacije na področju ekoloških proizvodov in predvsem predstavili svojo ponudbo predelovalnim
podjetjem, distributerjem, dobaviteljem, tehničnim centrom in drugim.
http://www.biondays.com/index.php/en/
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2. Poročilo z EkoSeedForuma - evropske konference o organskih semenih, organski vzgoji rastlin in raznolikosti sort.
22. marca 2014 smo v Poznanu izvedli konferenco EkoSeedForum s spodbudnimi rezultati.
Interes je presegel pričakovanja organizatorjev, zbralo se je okrog 150 udeležencev iz 19 držav.
V zadnjem desetletju je nastalo več pobud in mrež na temo organske
vzgoje in proizvodnje semen. Veliko jih je v Nemčiji, Švici, na
Nizozemskem ter v Franciji, medtem ko to področje v Srednji in Vzhodni
Evropi še ni tako razvito. Vendar pa ima tudi tu ohranjanje biotske
raznovrstnosti in starih vrst dolgo tradicijo, čeprav se akterji z vzhoda in
zahoda med seboj ne poznamo.
Zato se je razvila zamisel za EkoSeedForum. Gre za evropsko
konferenco o organskih semenih, organski vzgoji rastlin ter raznolikosti
sort. EkoSeedForum si prizadeva doseči naslednje cilje: pripeljati skupaj
akterje iz Vzhodne in Zahodne Evrope, da bi si med seboj pomagali ter
okrepili razvoj organske vzgoje rastlin, spodbujati rabo organsko
razmnoženih rastlin, različic, vzgojenih v organskem okolju, in starih
lokalnih vrst, razvoj raznolikosti sort brez genskih sprememb ter
ohranjanje in razvoj genske raznolikosti kot skupne evropske dediščine.
Vabimo vas k ogledu poročila z EkoSeedForuma in povzetkov
predavanj
govornikov,
ki
se
nahajajo
na
http://www.ekoconnect.org/en/EkoSeedForum_en.html.

razstavna miza na EkoSeedForumu
2014
Foto.: D. Śliwińska

EkoSeedForum je organiziral EkoConnect e.V. v sodelovanju s poljsko
Univerzo za biološke znanosti pod pokroviteljstvom IFOAM EU skupine (Belgija) in naslednjimi partnerji:
ECO-PB (Švica), Zukunftsstiftung Landwirtschaft (Nemčija), Združenje za stare sorte in različice
(Poljska), Kultursaat e. V. (Nemčija), Aforum za organsko kmetijstvo Mieczyslaw Górny (Poljska),
Bingenheimer Saatgut AG (Nemčija), SAVE Foundation (Švica), Agrolink (Bolgarija), Univerza Göttingen
(Nemčija), Arche Noah (Avstrija) in Varuhi semen (Slovenija).
Avtorica: Anna Tarnowska, EkoConnect, Prevod: Klavdija Černilogar, Tina Sever

4
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3. Smrtnost čebel v Evropi – vzroki in korektivni ukrepi
Med je pravzaprav le stranski produkt čebelarjenja. Veliko večja gospodarska vrednost čebel je v
jihovem opraševanju kulturnih rastlin, kar po lanskoletnem poročilu okoljevarstvene organizacije
Greenpeace lahko merimo v več sto milijardah evrov. [1]
Kmetijske površine, odvisne od opraševanja, so vedno
večje, zato se povečuje tudi potreba po ustreznih
žuželkah opraševalkah. A kljub temu se je v zadnjih
desetletjih po vsem svetu dramatično povečala izguba
čebeljih družin (tako pri čebelarjih kot pri divjih
čebelah).V srednji Evropi ugotavljajo na primer 25odstotno zmanjšanje od leta 1985 [1]. Upad čebeljih
družin je še posebej očiten v izgubah v zimskih
mesecih. Pozimi leta 2012/13 so bile v Nemčiji izgube
15-odstotne, v evropskem povprečju celo 20-odstotne,
in sicer od 6 odstotkov (Bosna in Hercegovina) do 37
odstotkov (Irska) [2]. Umrljivost čebel v tem primeru
zajema tudi tako imenovano „umiranje čebelarjev“, ki ga Cvetovi oljčne repice krasijo 11 odstotkov plodne zemlje v
opažamo po padcu zidu in političnih preobratih v Nemčiji – brez čebel bo njihov donos 25 odstotkov manjši.
vzhodni Evropi po letu 1989. Ta pojav pa niso opazili le Foto.: www.oekolandbau.de/ Copyright BLE, Bonn / Thomas
v vzhodni Nemčiji, na Poljskem in v državah bivše Stephan
Sovjetske zveze ter Češkoslovaške, ampak tudi v
zahodnoevropskih državah, kot so Italija, Francija, Finska ali Švedska [3]. Danes se manj kot 1 odstotek
od približno 94 000 nemških čebelarjev s čebelarjenjem ukvarja profesionalno [4] Zato se za ohranjanje
čebeljih družin skoraj izključno borijo ljubiteljski čebelarji, ki zagotavljajo opraševanje kmetijskih površin
v njihovi regiji.
Podnebne spremembe povečujejo kompleksnost vzrokov smrtnosti čebel
Propadu kolonij zahodne čebele (Apis mellifera) v zadnjih letih botruje več vzrokov, ki se medsebojno
krepijo. Nekateri škodujejo čebelam neposredno (kot paraziti, patogeni, akutni strupi), drugi jih oslabijo,
posledica česar so manj odporne kolonije (pesticidi, pomanjkanje raznovrstnosti cvetnega prahu [4]).
Pomanjkanje možnosti gnezdenja za divje čebele in pomanjkanje hrane zaradi intenzivnega kmetijstva
čebelam onemogočajo naravne življenjske razmere. Stopnja ranljivosti čebel za parazite in patogene je
odvisna od številnih drugih dejavnikov, vključno z njihovim hranilnim statusom (raznolikost ter prostorsko
in časovno stabilna dobava cvetočih rastlin) in izpostavljenosti toksinom (zlasti insekticidom) [1].
Podnebne spremembe igrajo pomembno vlogo. Skrajni vremenski dogodki povzročajo bolj ugodne
pogoje za razmnoževanje parazitov ali patogenov [4], zamaknilo pa se je tudi obdobje cvetenja
pomembnih rastlin za hranjenje [1].
Uporaba ekoloških cvetnih lističev namesto pesticidov v kmetijstvu
Zaradi svoje toksičnosti so vprašljivi zlasti neonikotinoidi, ki sodijo v skupino visoko učinkovitih
insekticidov. Za zdaj njihovega dolgoročnega vpliva na čebele in druge žuželke opraševalke še ni niti
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mogoče oceniti. Poznani so številni resni, vendar ne smrtni negativni vplivi, ki denimo lahko vplivajo na
razvoj in slabšo vitalnost, na učne sposobnosti, občutek za smer in sposobnost komuniciranja, s čimer
se zmanjša tudi učinkovitost paše [1]. Zato je čebelja družina oslabljena, ne samo v produkciji potomcev,
ampak tudi z nižjimi rezervami hrane in upadom delavk, ki se ne vračajo s paše. Druga tveganja so
sinergija učinkov različnih pesticidov (npr. v kombinaciji s fungicidi) [5] ali med pesticidi in patogeni.
Dokazano je, da določene kombinacije implicirajo večjo smrtnost v primerjavi z enojnimi posameznimi
dejavniki. Na primer, če je čebelja družina okužena s patogenom Nosema in izpostavljena
neonikotinoidu Imidacloprid se vpliv na smrtnost poveča in je ta kombinacija veliko bolj nevarna kot
„vsota njenih delov“ [6].
Ukrepi za zmanjšanje smrtnosti čebel so torej bistveno zmanjšanje in regulacija uporabe pesticidov,
obenem pa krepitev odpornosti kolonij. To vključuje kmetijske in okoljske ukrepe, ki zagotavljajo široko
ponudbo zaloge hrane, vključno z široko raznovrstnostjo cvetočih rastlin v najboljšem možnem času v
letu ter ponovno ustvarjanje nove možnosti gnezdenja.
Avthor: Carina Dressler, LfULG, Prevod: Daša Pogačnik, Lektorirala: Barbara Kuznik
V naslednjem Infopismu: „Varroa uničevalec kot najmočnejši sovražnik – Biologija čebeljega parazita in
napor v raziskavah razmnoževanja.“
VIRI:
[1]

Reyes Tirado, Gergely Simon & Paul Johnston „Bye bye Biene?“, Report, Greenpeace Research
Laboratories/University of Exeter (Great Britain) 04/2013
[2]

Dr. Romée van der Zee „Losses of honey bee colonies over the 2012/13 winter“, Press release from the
COLOSS Network, University of Bern (Switzerland), 07/2013
[4] http://www.heise.de/tp/artikel/39/39414/1.html
[6] Dr. Matthias Nuß „Auswirkungen von Pestiziden auf Bienen und Landwirtschaft“, Presentation, 20.11.2013,
Börtewitz (Germany)
[5] Cédric Alaux et al. 2010, “Interactions between Nosema microspores and a neonicotinoid weaken honeybees
(Apis mellifera)”, Environmental Microbiology 12(3), pp.774-782
[6] Dr. Jens Radtke „Einfluss der Brutentnahme bei der Honigbiene Apis mellifera auf die Leistung der Völker und
ihre Parasitierung mit Varroa destructor“, Doctoral Dissertation, Halle (Germany) 2010
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4. V Ukrajini sprejeta nova ekološka zakonodaja
Zakon O proizvodnji in prodaji ekoloških pridelkov ter surovin je ukrajinski parlament sprejel 3.
septembra 2013, mesec kasneje ga je s podpisom potrdil tudi takratni ukrajinski predsednik
Wiktor Janukowytsch. V veljavo je zakon stopil 9. januarja letos. Ekološki pridelovalci morajo
svoje poslovanje z novim pravilnikom uskladiti v šestih mesecih po začetku veljavnosti zakona.
Aprila leta 2011 je ukrajinski parlament po več kot sedmih letih priprav sprejel zakonodajo o smernicah
za ekološko kmetijstvo, ki so bile v skladu z ekološko EU uredbo. Toda, ker je maja istega leta takratni
predsednik države na zakon vložil veto, do sedaj Ukrajina ni imela primernega zakona s tega področja.
Ta je zelo pomemben, tudi ali predvsem za razvoj ekološkega trga čebel v tej državi. Cilj, da bi do leta
2015 za 10 odstotkov povečali del ekološko pridelanih kmetijskih surovin so si sicer zadali že v
programu vlade, sprejetem leta 2007.
V minulem letu so zakon o zahtevi po ekoloških pridelkih in surovinah poskušali ponovno sprejeti. Wiktor
Janukowytsch pa ga je ponovno zavrnil z vetom. Opozoril je, da obstajajo v zakonu določene netočnosti,
predvsem na področju podeljevanja certifikatov in preverjanja skladnosti z zadanimi smernicami pri
pridobivanju ekoloških pridelkov.
V začetku septembra 2013 je parlament končno sprejel zakon O proizvodnji in prodaji ekoloških
pridelkov ter surovin, sicer dopolnjen s predsednikovimi predlogi. Natanko mesec kasneje ga je
ukrajinski predsednik tudi podpisal, v veljavo pa je stopil 9. januarja 2014.
Ta zakon določa pravne, gospodarske, socialne in institucionalne okvire za ekološko kmetijstvo v
Ukrajini. Postavlja zahteve glede gojenja, pridelave, predelave, podeljevanja certifikatov in označevanja,
transporta, skladiščenja ter trženja ekoloških pridelkov in surovin.
Glede na zakon lahko takšne pridelke pridelujejo le za to pooblaščena podjetja, pridelki pa morajo biti
označeni tudi s primerno ekološko oznako na embalaži. Kontrolna telesa, ki naj bi v prihodnje preverjala
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skladnost z ekološkimi smernicami, mora popisati in potrditi državna agencija za akreditacije. V
prihodnosti naj bi oblikovali tudi državni register ekoloških pridelovalcev, ki naj bi vseboval vse podatke o
proizvajalcih na področju ekološke pridelave.
Eugene Mylovanov, vodja Ekološke federacije v Ukrajini je v intervjuju za nek ukrajinski časopis dejal,
da je sprejetje tega zakona nadaljevanje prizadevanj za legalizacijo ekološke panoge v tej državi. V
Ukrajini je trenutno 272 000 hektarjev oziroma 0,3 odstotka celotne kmetijske površine namenjene
ekološki pridelavi. Po njegovih besedah je letno povečanje ekološke pridelave kar 50 do 100 odstotkov.
Ali se bo odstotek tudi v prihodnje povečeval s takšnim tempom, je odvisno predvsem od tega, ali bodo
ekološki pridelovalci dobili tudi državne subvencije.
(http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/parlament-taki-diyshov-do-konsensusu-v-organichnomupitanni, 20.11.2013)
Trenutno v zakonu namreč ni predvidenih nobenih programov subvencioniranja ekološkega
poljedelstva. Eko - pridelovalci imajo na podlagi Zakona o državni podpori kmetijstvu pravico le do
državne podpore. S tem naj bi bili finančno enakovredni poljedelcem konvencionalnega kmetijstva.
Ivan Kirilenko, poslanec stranke Domovina, bivši ukrajinski minister za kmetijstvo in eden izmed avtorjev
tega zakona je za časopis „Den“ dejal, da so predlogi (o.p. zdaj že bivšega) predsednika predlog
zakona osiromašili, sprejetje le – tega pa da vendarle pomeni korak naprej v razvoju ekološkega
kmetijstva v Ukrajini.
(http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/parlament-taki-diyshov-do-konsensusu-v-organichnomupitanni, 20.11.2013)
Več informacij o bio-sektorju v Ukrajini lahko preberete v poročilu, ki ga je pripravil EkoConnect (2011).
http://ekoconnect.org/tl_files/eko/p/14-Laender/berichtstext_ukraine_1.pdf)
Avtorica: Svitlana Bugaiova, EkoConnect e.V., Prevod: Barbara Kuznik
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5. 10 let EkoConnecta – 10 let gradnje mostov za ekološko kmetovanje v Evropi
EkoConnect – Mednarodni center za ekološko kmetovanje Srednje in Vzhodne Evrope – že od
konca leta 2003 dela, kar obljublja njegovo ime: povezuje ljudi, podjetja in države, ki se zanimajo
za ekološko kmetovanje.
V tem času smo organizirali na stotine seminarjev, delavnic in izletov, na katerih smo urili kmete,
predelovalce, trgovce, uradnike, študente, učitelje in ostale, kako gospodarno ekološko kmetovati in se
ukvarjati z drugimi kulturami.
Ekološko kmetijstvo se je v zadnjem desetletju v Srednji in Vzhodni Evropi hitro razvijalo. Ta del ima
pomemben tržni delež v Evropi. To je posledica sodelovanja aktivistov na kmetijah in v podjetjih, z
združenji in vladami.
Pri EkoConnectu smo ponosni na svoj prispevek:
•

vzpostavili smo Forum ekološkega marketinga (Organic Marketing Forum), najpomembnejši
dogodek v Srednji in Vzhodni Evropi, kjer se od leta 2005 vsako leto sreča okoli 30 držav

•

s pomočjo okrog 60 prevajalcev od leta 2005 naše glasilo pošiljamo 10.000 ljudem v 10 jezikih v
65 držav

•

raziskali in objavili smo poročila o ekološkem kmetovanju in trženju v 14 državah Srednje in
Vzhodne Evrope

•

svetovali smo podjetjem in organizacijam v 10 državah, kako ekološko poslovati

•

na stotine študentov s področja agrikulture smo urili na poletnih delavnicah

•

v naši pisarni smo okrog 50 pripravnikov izučili, kako voditi projekte, organizirati dogodke in
upravljati z organizacijo

Naša mednarodna ekipa v Dresdnu se širi: leta 2003 smo začeli le z dvema najetima mizama, danes pa
delujemo na 200 m2 s sedmimi zaposlenimi in dodatnimi pripravniki.
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Še vedno imamo nove ideje: trenutno delamo na večjezičnih spletnih platformah, ki služijo iskanju
ekoloških izdelkov in nasvetov čez mejo.Začeli smo povezovati sektor Srednje in Vzhodne Evrope na
področju organske reje in semen. 20. Forum – Evropska konferenca o organskih semenih, vzreji rastlin
in biološki raznovrstnosti pridelka bo letos v Poznanu na Poljskem.
Naše delo je mogoče zaradi široke mreže podpornikov, katerim se najlepše zahvaljujemo. Z vašo
pomočjo širimo in uresničujemo ideje ter se eko-povezujemo na poti k novim izzivom. Obiščite nas na
stojnici na BioFachu, na naših dogodkih, na spletu www.ekoconnect.org in na Facebooku. Iščemo tudi
nove donatorje ali sponzorje posameznih dogodkov.
Pridružite se nam!
Bernhard Jansen, Prevedla: Tina Sever, Lektorirala: Klavdija Černilogar
*

*

*

*

*

Podprite naše delo
Donacije so pomemben vir financiranja našega dela. Da bi v naslednjih letih
uspešno izpeljali začrtane projekte, potebujemo finančno podporo. Vsak
prispevek – velik ali majhen – je dobrodošel. Lahko podpirate tudi posebne
projekte! Donacije EkoConnectu so oproščene davka.
Za vsa vprašanja je na voljo Andrea Mühle: Tel.: +49 (0)351 2066172,
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. 9. OMF, Forum organskega marketinga 2014 – več priložnosti za
„networking“
Varšava 1. - 2. junij 2014
EkoConnect vas prijazno vabi k prijavi na 9. letni forum ekološkega marketinga. Razstava
vzhodno – zahodno evropske organske izmenjave in konferenca mreženja (networking) bo
potekala od 1. do 2. junija 2014 v Varšavi (PL).
Forum ekološkega marketinga (OMF – Organic Marketing Forum) je bil
ustanovljen kot ključni poslovni in dogodek v evropski ekološki skupnosti s
poudarkom na srednji in vzhodni Evropi. S celovitim dvodnevnim
programom, OMF ponuja veliko mrežo za poslovneže in proizvajalce s
področja ekološkega kmetijstva. OMF 2013 je pritegnil 380 pridelovalcev,
predelovalcev, uvoznikov, trgovcev ekološke tržnice iz skoraj 30 evropskih
držav.
„Dobra organizacija in zanimiv koncept, ki se je uspel približati udeležencem“, je bil komentar nemškega
udeleženca iz leta 2013. Zlasti ideja hitrega mreženja (Speed networking) se je izkazala kot dragocena
izkušnja za poslovne udeležence: „Še nikoli prej nisem v tako kratkem času pridobil toliko novih stikov
ter se ob tem še zabaval,“ je povedal Andrej Čretnik iz Mediacor, Slovenija. Več sodelovanja znotraj
države in med državami je pravzaprav cilj celotnega dogodka: „Forum organskega marketinga 2014 bo
ponovno izhodišče za nova partnerstva in razvoj ekoloških ljudi iz zahoda in vzhoda“, pravi Bernhard
Jansen, predsednik organizacije EkoConnect in glavni organizator foruma, ki poudarja predvsem
uspešno sodelovanje s podjetjem „BioFach“ iz Nürnberga, saj prav z njihovo pomočjo lahko na forumu
sodeluje več ekoloških podjetij.
OMF ponuja vpoglede in inovativne priložnosti mreženja s poudarkom na najhitreje rastočih ekoloških
trgih v Evropi. Poslovna konferenca s simultanim prevajanjem v angleščino, poljščino in ruščino se
osredotoča na uspešne marketinške strategije v ekološkem sektorju. Poleg tradicionalnega dnevnega
reda, vključno z mednarodno razstavo ekoloških proizvodov, konference, ekskurzije v ekološka podjetja

8
v in okoli Varšave, letošnji forum ponuja številne interaktivne in „po meri narejene“ programske
poudarke, kot so konference delavnic mreženja, speed networking, hitre predstavitve podjetij, poslovno
borzo ter seveda družabno večerjo. Vse to lahko rezervirate posamično ali v paketu.
Dogodek organizira EkoConnect v sodelovanju z "BioFach" pod okriljem skupine IFOAM EU in
poljskega ministrstva za kmetijstvo. Partnerja OMF 2014 sta Združenje "Polska Ekologia" Združenje za
ekološko kmetijstvo "Ekoland", poljski svetovalni center CDR in Združenje za organsko maloprodajo
(ORA).
Več informacij in prijava na www.organic-marketing-forum.org.
Avtorji: Magdalena Saczyna in Inka Sachse, EkoConnect, Prevod: Daša Pogačnik, Lektorálta: Barbara
Kuznik
*

*

*

*

*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iščem in ponujam:
Naše Novičke o ekološkem kmetijstvu v Srednji in Vzhodni Evropi dosežejo več, kot 7000 bralcev. Tudi zato, ker imamo veliko
prostovoljnih prevajalcev, brez katerih bi bilo naše delo nemogoče. Za okrepitev naše ekipe iščemo prostovoljne prevajalce za
prevajanje iz nemščine ali angleščine v slovenski jezik. Za dodatne informacije nam prosim pišite na:
redaktion@ekoconnect.org.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vam je bila vsebina EkoConnect Novic všeč?
To nas veseli, zato Vas naprošamo, da le-te posredujete zainteresiranim kolegom ter znancem. Če so Vam Novice posredovali
in bi jih zdaj radi prejemali osebno, Vas prosimo, da nam pošljete elektronsko sporočilo z naslovom “Subscribe EkoConnect
Infobrief“ na redaktion@ekoconnect.org.
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Če Novic ne bi več želeli prejemati, nam pošljite sporočilo z naslovom “Unsubscribe EkoConnect Infobrief“.
S prijaznimi pozdravi,
Vaša redakcija Novic
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EkoConnect je neprofitna organizacija s sedežem v Nemčiji, ki podpira izmenjavo informacij,znanj in izkušenj s področja
ekološkega kmetijstva. Organizacija deluje kot mreža ljudi in organizacij aktivnih v bio sektorju v Zahodni in Vzhodni Evropi, z
namenom srečevanja in medsebojnega sodelovanja.
Glavni namen je podpirati dejavnosti v smeri trajnostnega razvoja ekološkega kmetijstva v Srednji in Vzhodni Evropi,
povezovati akterje in spodbujati dostopnost ekoloških proizvodov. EkoConnect je v tem smislu osrednja informacijska točka,
daje priložnosti za srečevanje, izmenjavo izkušenj in nadaljnje izobraževanje ter podpira zasebne in javne ustanove pri
izgradnji struktur, namenjenih ekološkemu kmetijstvu. EkoConnectu pri tem pomaga strokovni sosvet, ki mu svetuje pri
vsebinskih in strateških vprašanjih.
Članstvo
Člani EkoConnecta so strokovnjaki in organizacije iz vse Evrope, ki imajo dolgoletne izkušnje z vzpostavljanjem struktur
ekološkega kmetijstva, pa tudi nestrokovnjaki, ki se zanimajo za bio področje ali ga želijo podpreti. Če želite podpreti naše deli,
lahko to storite tako, da postanete „podporni“ ali „redni“ član. Prosimo, izpolnite prijavnico na naši spletni strani
(www.ekoconnect.org). Ste že član? Potem lahko k članstvu povabite svoje sodelavce, prijatelje ali druge interesne skupine.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podprite naše delo
Donacije so pomemben vir financiranja našega dela. Da bi v naslednjih letih
uspešno izpeljali začrtane projekte, potebujemo finančno podporo. Vsak
prispevek – velik ali majhen – je dobrodošel. Lahko podpirate tudi posebne
projekte! Donacije EkoConnectu so oproščene davka.
Za vsa vprašanja je na voljo Andrea Mühle: Tel.: +49 (0)351 2066172,
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

