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Milé čtenářky a milí čtenáři,
vítejte u našeho prvního informačního dopisu v roce 2010. Tento rok je důležitý v boji
proti genetickým modifikacím, protože ekologické zemědělství nemůže koexistovat s
geneticky upravenými odrůdami. Mnoho čtenářů v loňském roce jistě zaznamenalo, že
v 36 zemích se nedopatřením dostala geneticky upravená lněná semena "Triffid" do
chleba a snídaňových cereálií. To mělo za následek velké stahování zboží a zpřísněné
kontroly u kanadských přepravců lněných semen. Znepokojující zprávou je, že
2.března 2010 schválila Evropská komise setbu geneticky modifikovaných brambor
Amflora od firmy BASF. Abychom zajistili, že genová technika nemá v Evropě šanci,
musíme vytrvat v odporu a podporovat lobbystické kampaně. Jednu z takových
kampaní organizuje pomocí globálního internetu organizace Avaaz. Podepište petici za
zákaz geneticky modifikovaných potravin, dokud nebudou k dispozici všechny
relevantní vědecké výsledky. Avaaz potřebuje jeden milion podpisů:

EkoConnect –

http://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/?cl=512821921&v=5655

Mezinárodní centrum pro
ekologické zemědělství
střední a východní Evropy

Dobrou zprávou je, že bulharský parlament novelizoval národní zákon o GMO, takže v
této zemi již nelze vysazovat geneticky modifikované kultury. Jejich vysazování sice
nebylo zcela zakázáno, ale prakticky již nebude možné, protože GMO-kultury byly
zakázány v okruhu do 30 km od chráněných oblastí, 10 km od úlů a 7 km od ekologicky
využívaných ploch.

Telefon: +49 (0) 351-20 66
172
Fax: +49 (0) 351-20 66 174
info@ekoconnect.org
www.ekoconnect.org

Potěší nás, pokud Vás budeme moci přivítat na mezinárodním Organic Marketing
Forum ve Varšavě ve dnech 6. a 7. května 2010. Setkají se zde aktéři biosektoru ze
střední, východní i západní Evropy a budete zde moci navázat nové obchodní kontakty.
Přihlášky jsou stále možné.
Přejeme Vám zábavné čtení,
Christoph Arndt, Katja Bykova & Linda Huisman
Překlad: Marek Liebscher
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1. Úspěch sociálních obchodů v Maďarsku: 100 obchodů během
jednoho roku z ničeho
Obdobně jako v ostatních devíti nových členských zemích
EU rostly i v Maďarsku v posledních letech velká obchodní a
nákupní centra jako houby po dešti, která postupně z velké
části vytlačila z trhu lokální producenty a zemědělce.
Maďarští zemědělci však s pomocí své národní asociace
zemědělců MAGOSZ vytvořili vlastní marketingový systém
postaveny na principech regionality a fairovosti.
MAGOSZ vytvořil marketingový koncept sociálních obchodů
(szociális bolt) postavený na myšlence nabízet v obchodech s
potravinami, které se do systému zapojí, pouze domácí výrobky. Vynechají se velkoobchody a obchodní
řetězce a zemědělci (nebo družstva) zásobují obchody přímo. To umožňuje nabízet nižší prodejní cenu,
což je integrální součástí konceptu: obchody, které chtějí být certifikovány jako sociální obchody, musejí
dodržovat cenové stropy, které obvykle leží 20-30% pod cenou v supermarketech.
Tento marketingový koncept si rychle získal popularitu. Během jednoho roku od otevření prvního
sociálního obchodu v roce 2009 se do systému zapojilo více jak sto obchodů z cele země. Klíčem k
úspěchu je regionalita spojená s ideou spravedlnosti. Maďarští spotřebitelé tak mohou nakupovat
výrobky z regionu, kterému důvěřují a který chtějí podpořit. Smyslem je přímé propojení zemědělců z
okolních vesnic a sociálních obchodů v příslušných městských centrech. Díky rychlým dodávkám bez
meziobchodníků získají návštěvníci čerstvé domácí potraviny ve vysoké kvalitě. Současně to přispívá k
rozvoji venkova a udržení zaměstnanosti na venkově.
Jen několik výrobků, které se prodávají v sociálních obchodech však pochází z přímého ekologického
zemědělství. V tomto tržním segmentu však ekologické zemědělství může rozvinout plně svůj potenciál,
a to právě díky principu regionality a spravedlnosti. Úspěch sociálních obchodů ukazuje, že zákazníci
rádi nakupují lokální a regionální potraviny, které se nepřivážejí z dálek a u nichž je zřejmý jejich původ.
Tento okruh zákazníků také preferuje tradiční potraviny, které se vyrábějí v dané lokalitě.
Autoři: Christoph Arndt, Katja Bykova, EkoConnect e.V.
Překlad: Marek Liebscher
*
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*

*

*

2. Ukrajina: spící ekoobr?
Ekologické zemědělství na Ukrajině je důležitým faktorem,
který brzdí degradaci hodnotné černozemě. V posledních
desetiletích drasticky poklesl obsah humusu a počet
půdních organizmů se silně zredukoval, takže výnosy jsou
hluboko pod svými možnostmi. Téměř 150 podniků na 240
000ha certifikované půdy dnes na Ukrajině provozuje kontrolované ekologické zemědělství. To je ale stále jen 60%
ekologické půdy v Německu.
Z plodin tvoří 70% obiloviny (pšenice, ječmen, kukuřice na zrno)
a 25% olejniny. Slunečnice tvoří téměř dvě třetiny ekologických
olejnin. V posledních letech k tomu výrazně posílila především ekologická produkce řepky, sóji, lnu a
dýňových semen. Vysoký přírůstek zaznamelnaly také luštěniny jako hrách, hrachor a vlčí bob. V
některých ekologických velkopodnicích jako Galeks Agro (region Žytomyr) tvoří luštěniny téměř 50%
osiva.
Co se konvenčních obilovin týče, dostala se Ukrajina v sezóně 2008/09 poprvé mezi první tři největší
exportéry obilovin na světě. S ekologicky produkovanými surovinami to ale vypadá jinak. Odborníci
odhadují, že nyní je asi jen 10% sklizených certifikovaných surovin exportováno jako ekologické zboží.
To spočívá jednak na nerozvinutých obchodních vztazích, jednak na velmi vysokých clech EU na
pšenici, ječmen a žito. Tvrdá pšenice, jakostní pšenice, kukuřice, olejniny a luštěniny se můžou do EU
naopak dovážet beze cla, a jejich podíl na vývozu je tudíž mnohem vyšší. Nejdůležitějšími zeměmi pro
vývoz ekologických produktů jsou pro Ukrajinu Nizozemí, Německo, Švýcarsko, Kanada, Řecko a Izrael.
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Na Ukrajině je podle zjištění EkoConnect e.V. na export každoročně k dispozici ca. 80 000t ekokukuřice, 5 000t eko-špaldy a 6 000t eko-pohanky. Kromě toho se na Ukrajině díky jejímu klimatu dá
pěstovat jakostní tvrdá pšenice. V konvenčí produkci slunečnicového semene zaujímá Ukrajina po
Rusku druhé místo na světě. V letech 2007 až 2009 bylo ročně na vývoz k dispozici průměrně 75 000t
ekologických slunečnicových semen. Vyvážejí se výhradně nezpracovaná, protože s výjimkou ekozpracovatele KharkovNatureProduct chybějí na Ukrajině ekologicky certifikované lisovny oleje.
Ekopodniky kromě toho produkují řepku (30 000t), sójové boby (10 000t) a lněné semeno (2 500t), dále
mák, dýňové semeno, světlici a hořčičné semeno. Některé podniky na jihu Ukrajiny se specializují na
pěstování ekologických aromatických rostlin – především levandule, šalvěje a koriandru. Nejvyšší nárůst
vidí KharkovNatureProduct díky velké poptávce z EU v produkci lněného oleje. Lisovna Charkov
produkuje kromě toho i olej z dýňových semen a ořechů.
Ukrajina je také jednou z evropských zemí s nadprůměrně velkými plochami pro ekologicky certifikovaný
sběr lesních plodů. Na 200 000ha se sbírají houby, borůvky, klikva, brusinky a bezinky a na dalších 22
000 léčivé byliny. Polsko je nejdůležitějším nákupčím ukrajinských lesních plodů. Zpracované produkty
se dále prodávají především do západní Evropy a USA.
Jsou ale ekologické produkty z Ukrajiny taky bezpečné? Když padne jméno Ukrajina, opatrní
spotřebitelé si často hned vzpomenou na neštěstí v Černobylu. Radioaktivní materiál ovšem zasáhl
region severovýchodně od Černobylu, a tak je většina území na Ukrajině, především zemědělsky
intenzivně využívané černozemě u Černého moře, prakticky nedotčena a vykazuje hodnoty, které se
nalézají i v severním Německu. V převážné části jižního Německa, Rakouska a Slovinska byly naopak v
půdě naměřeny padesátkrát vyšší hodnoty cesia 137. Produkty se na Ukrajině pravidelně kontrolují,
přičemž u cesia 137 platí mnohem přísnější limity než v EU. Dodržování Eko-předpisu EU je nyní
zajištěno dvanácti soukromými kontrolními úřady – mezi nimi konečně i čistě ukrajinský podnik Organic
Standard. Dobrou zprávou je, že několik těchto kontrolních úřadů má v zemi vlastní inspektory. To
zajišťuje intenzivní kontrolu a umožňuje neohlášené inspekce.
EkoConnect e.V. zájemcům z řad eko-zpracovatelů ze západní a střední Evropy rád poskytne
poradenství při navazování obchodních styků s Ukrajinou.
Autor: Christoph Arndt, EkoConnect e.V.
Překlad: Stanislav Tomčík
*

*

*

*

*

3. Vzorce spotřeby bioproduktů aneb co bychom měli vědět o Stáně
Starostlivé
Podíl bioproduktů na evropském trhu roste. Hospodářská krize
se na obratu bioproduktů odrazila jen nepatrně. Zatímco
diskonty a supermarkety utrpěly značné ztráty, převážná většina
obchodů s bioprodukty a prodejen zdravé výživy nebyla recesí
postižena. Tento jev je třeba podrobněji analyzovat. Kdo jsou
tito biokonzumenti a kdo udává směr budoucím trendům?
Od počátku devadesátých let vykazuje maloobchod s bioprodukty
konstantní růst. Podíl biovýrobků na celkovém trhu s potravinami je v
šesti evropských zemích vyšší než 3 procenta. Na čele s Norskem
(6%) je tomu tak i ve Švédsku, Německu, Itálii, Švýcarsku a Rakousku. Průlom na tomto trhu nastal ve
chvíli, kdy tradiční potravinové supermarkety a diskonty zařadily do svého sortimentu bioprodukty
vlastních značek.
V letech 2005 a 2008 zaznamenaly v Německu potravinové diskonty dvacetiprocentní roční nárůst
obratu bioproduktů a dosáhly přitom celkem čtvrtinového podílu na obratu biomléka a biozeleniny. V
roce 2009 však tento obrat klesl u diskontů o 6 procent, přičemž se ale obrat malých bioobchodů a
prodejen zdravé výživy, které mají na celkovém trhu s bioprodukty bezmála čtvrtinový podíl (22%),
nezměnil. Ve Velké Británii bylo zjištěno, že spotřebitelé biovýrobků kupovali v průběhu recese
2008/2009 méně hotových produktů, za to však došlo ke zvýšení obratu u biosurovin používaných k
přípravě jídel v domácnostech. Ten stoupl o obdivuhodných 14 procent.
Tento jev analyzovala nizozemská firma EOSTA, která je jedním z největších velkoobchodů
distribuujících bioovoce a čerstvou biozeleninu. Při této analýze vyšlo najevo, že malá skupina
biospotřebitelů (pouhých 7 procent) se svými nákupy podílí na více jak dvou třetinách (68 procent)
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celkového obratu bioproduktů (intenzivní biokonzumenti). Druhou skupinou je 18 procent
biospotřebitelů, kteří tvoří zhruba pětinu (21 procent) obratu (příležitostní biokonzumenti). Třetí a
největší největší skupina (75 procent) tvoří pouhou desetinu (11 procent) obratu bioproduktů (náhodní
biokonzumenti). Pro lepší teoretické pochopení skupiny intenzívních biokonzumentů dostala jejich
typická reprezentantka jméno "Stáňa Starostlivá". Bližší analýza této skupiny ukázala, že Stáňa
Starostlivá je většinou vysoce vzdělaná žena, žijící městským životním stylem. Navzdory očekávání
nepatří ke skupině s vysokými příjmy. Má průměrný příjem, ale její domácnost se nemusí obávat krizí.
Podle studie provedené profesorem Spillerem 2008 na univerzitě v Göttingenu je skupina, kterou Stáňa
Starostlivá reprezentuje, ze 70 procent ženského pohlaví a její průměrný věk je 49 let. Ve skupině
příležitostných konzumentů jsou ženy nadreprezentovány jen mírně (56 procent) a průměrný věk zde
činní 45 let. Náhodní biokonzumenti jsou muži a ženy rovným dílem (50 procent) a jejich průměrný věk
je 44 let. Ve skupině, která biovýrobky nekupuje nikdy, je 39 procent žen a průměrný věk 52 let.
Stáňa Starostlivá je iniciátorkou nových trendů a má ve svém sociálním prostředí významný vliv na
názory ostatních. Společensky se angažuje a zajímá se o problematiku zdravého životního stylu a
problémy trvale udržitelného rozvoje. Jako spotřebitelka preferuje čerstvé, zdravé, chutné a autentické
výrobky a vědomě volí značky, které tyto hodnoty reprezentují. Kromě toho očekává, že biopotraviny
přispějí k trvale udržitelnému rozvoji, a chce být informována o ekologických a sociálních důsledcích
výroby produktů, které konzumuje.
Výsledky aktuálních výzkumů potvrzují, že růst trhu s bioprodukty je stále ještě závislý na malé skupině
intenzivních biokonzumentů. V roce 2009 zveřejnil profesor Hamm z univerzity v Kasselu studii o
chování spotřebitelů, v níž dospěl k závěru, že do skupiny intenzívních biokonzumentů patří jen pětina
všech biospotřebitelů v Německu. Přesto se tato relativně malá skupina podílí ze dvou třetin (65
procent) na celkovém obratu biovýrobků. Důležitějším zjištěním však je skutečnost, že se jedná o
stabilní trend. Očekávaný růst podílu biovýrobků v rozpočtu této skupiny vede k předpokladu, že v
budoucnu lze u bioproduktů očekávat pozitivní vývoj.
Autor: Christoph Arndt, EkoConnect e.V.
Překlad: Mgr. Pavla Kopecká, http://www.drazdany.com
*

*

*

*

*

4. Rumunsko je katalyzátorem zavádění geneticky modifi-kovaných
rostlin do Evropy! Jak dlouho ještě?
Rumunské centrum InfOMG pro informování veřejnosti o
geneticky modifikovaných organismech (GMO) spustilo
nový webový portál, jehož úkolem je zveřejňování
aktuálních informací o GMO. Tento portál je dostupný v
angličtině a v rumunštině na adrese: www.infomg.ro.
Na výše uvedené adrese najdete aktuální informace o
rumunském a evropském zákonodárství v oblasti GMO,
jakož i přístup k dalším obsáhlým zdrojům, jako jsou např.
vědecké studie, souhrnné zprávy, úřední dokumenty,
dokumentace a další odborná literatura. Kromě toho se
návštěvníci webu mohou také aktivně angažovat, např. prostřednictvím peticí adresovaných příslušným
orgánům.
Pro rumunské občany připravil tým infocentra InfOMG speciální sekci, kde nabízí pomoc a podporu při
adresování požadavků na zveřejnění informací a při psaní stížností týkajících se nesrovnalostí v
souvislosti s GMO.
V Rumunsku mají GMO relativně dlouhou tradici. Již v dobách komunismu bylo započato s pěstováním
geneticky modifikované sóji. Po jeho omezení na začátku devadesátých let se v roce 2006 pěstovala
tato sója opět na 190.000 hektarech. Již v roce 1998 byly do Rumunska dovezeny první GMO,
konkrétně zhruba 14 různých druhů geneticky modifikované sóji (Roundup-ready).
70 procent z celkové plochy, na které se v roce 2006 v Rumunsku pěstovala sója, tvořila geneticky
modifikovaná sója. Podle oficiálních údajů to bylo 137.000 hektarů.
Po vstupu Rumunska do EU v roce 2007 bylo pěstování geneticky modifikované sóji zakázáno, jelikož
to odporovalo evropskému právu. Podle zpráv organizace Greenpeace se ale tato sója pěstovala v
Rumunsku dál na velkých plochách, a to především v dunajské deltě. Tato skutečnost a také zjištění
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výskytu geneticky modifikované sóji ve skladovacích a produkčních prostorách vedlo k tomu, že
švýcarská biozemědělská organizace BioSuisse zařadila Rumunsko z hlediska bezpečnosti potravin
mezi rizikové země.
V dubnu 2007 bylo v Rumunsku mlčky odsouhlaseno pěstování kukuřice Bt řady MON810 (od firmy
Monsanto). MON810 je jediná v EU povolená geneticky modifikovaná užitková rostlina, což Rumunsko
automaticky akceptovalo. Přitom nebyly provedeny žádné průzkumy analyzující dopady geneticky
modifikované kukuřice na životní prostředí. Podle oficiálních údajů byla tato kukuřice v roce 2008
pěstována na 6.130 hektarech a o rok později na 3.093 hektarech. Jiné zdroje ale uvádí pro rok 2009
plochy větší než 10.000 hektarů. Kromě toho prováděly firmy Monsanto, Pioneer a Syngenta další
pokusy s jinými druhy geneticky modifikované kukuřice. Od roku 2006 musí být výrobky obsahující GMO
jako takové označeny, leč tato povinnost existuje doposud pouze na papíře. Produkce těchto výrobků
nepodléhá ale žádné kontrole.
Rumunsko dává od roku 2007 v rámci evropských diskuzí svou podporu GMO zřetelně najevo. Např. při
rozpravách o mezních hodnotách pro kontaminaci GMO u organických a konvenčních užitkových rostlin
a též v diskuzi o přístupu zemí k zachování zákazu MON108 se Rumunsko vyslovilo ve prospěch GMO.
Z toho lze usuzovat, že příslušné zodpovědné instituce nepřikládají dostatečný význam ani principu
prevence, ani analýze rizik plynoucích z dopadu GMO na životní prostředí a na zdravotní stav obyvatel.
Rumunské ministerstvo zemědělství vydalo v roce 2009 dvě nařízení (č. 185 a 186), která připouští
kontaminaci GMO u osiva, to i pro kontaminaci takovými GMO, jejichž pěstování ani konzum není v
rámci EU povolen. Tato nařízení představují porušení směrnice 2001/18/ES a také nerespektování
výslovných doporučení Evropské komise, podle nichž mají všechny členské státy vyčkat v této věci
evropského konsenzu, předtím než se rozhodnou vydat své národní zákony. "V současné době platí v
EU princip nulové tolerance pro kontaminaci nepovolenými GMO. Je možné, že nebudou-li tato vládní
nařízení v Rumunsku anulována, nebude povolen vývoz rumunských výrobků do ostatních zemí EU",
prohlásil rumunský aktivista Dan Craioveanu.
Určitou naději skýtá jmenování Daciána Ciolose evropským komisařem pro oblast zemědělství. Tento
rumunský představitel je příznivcem malých zemědělských farem. Nyní má šanci reformovat evropské
zemědělství a udat mu do budoucna dlouhodobý směr, který povede k zemědělství bez GMO.
Napsali: Christoph Arndt, Katja Bykova, EkoConnect e.V.
Překlad: Mgr. Pavla Kopecká, http://www.drazdany.com
*

*

*

*

*

5. Pro Biodiversity Business
Organizace spojených národů prohlásila rok 2010 za Mezinárofní
rok biodiverzity. Během roku se tak budou konat různé akce
zaměřené na ochranu biologické diverzity a na podporu
organizací, firem i soukromých osob, které se na celém světě
zasazují o zabránění trvalé ztráty biologické různorodosti.
Během krátké doby si téma biologické diverzity získalo významné
postavení v mezinárodních diskuzích o udržitelném rozvoji.Zároveň
dochází k vetšímu uznání role firem, kterou mají pro udržení
biodiverzity. Na druhé straně spousta podniků stále ještě dostatečně
nevnímá, jaký význam má udržení biologické různorodosti pro jejich
oblast podnikání a jaké šance jim nabízí podpora biodiverzity.
V lednu 2010 zveřejnili Avalon a Crem bezplatnou příručku s názvem
Let's get it going! na téma Pro Biodiversity Business. Avalon a Crem
sídlící v Nizozemí tak chtějí vzbudit zájem o tématiku, jaké šance nabízí
biologická různorodost menším zemědělcům a zemědělským institucím.
Příručka se soustředí na podnikatelské šance malých zemědělců v znevýhodněných, zemědělsky
zaměřených regionech jihovýchodní Evropy. Zkoumá např. možnosti exportu Pro Biodiversity produktů
do západní Evropy. Příručka chce podpořit Pro Biodiversity podnikatele, ale poukazuje i na dilemata,
které musejí řešit podniky, které se rozhodli podporovat biologickou různorodost. Detailně je popsáno,
jak zahájit Pro Biodiversity činnost, jak dosáhnout navýšení hodnoty výrobků prostřednictvím udržení
biodoverzity, nebo jak dělat reklamu pro koncept biodiverzity, a to jak mezi producenty v jihovýchodní
Evropě, tak mezi spotřebiteli ve střední a západní Evropě.
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Biodiverzita umožňuje fungování ekosystémů a naopak okosystémy poskytují „služby“, na kterých jsme
závislí: čistá voda, zdravá úrodná půda, opilovávání kulturních rostlin, regulace klimatu, trávení volného
času a možnosti rekreace nebo přírodní zdroje. V celku díky těmto „službám“ funguje Země. Ztráta
biologické různorodosti může mít za následek ztrátu těchto služeb. Již nyní se rýsují významné hrozby
pro společnost a ekonomiku. Všechny podniky v nějaké podobě závisejí na „službách okosystémů“.
Každý zemědělec nebo podnikatel používá spodní vodu a je jako uživatel přírodních zdrojů přímo
závislý na těchto službách a tím tedy na udržení biodiverzity.
International Union for the Conservation of Nature definuje Pro Biodiversity přístup takto: "dosahuje
zisků výrobními postupy, které zachovávají biodiverzitu a využívají přírodní zdoje v souladu s trvalou
udržitelností, přičemž užitek, který z tohoto využívání plyne, je spravedlivě rozdělován“. Výhody Pro
Biodiversity přístupu jsou zřejmé: za prvé udržuje biologickou různorodost a umoňuje dlouhodobé a
trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů; za druhé přináší výnosy a za třetí přispívá k sociální
soudržnosti. Existuje mnoho příkladů Pro Biodiversity přístupů: ekologické zemědělství, extenzivní chov
zvířat, ekoturismus, trvale udržitelné lesní hospodářství, biopotraviny, chov ohrožených užitkových zvířat
nebo tradiční pěstování plodin.
Jasným symbolem významu biodiverzity pro občany EU je Natura 2000 – největší síť chráněných území
na světě. Za posledních 25 let bylo v členských zemích EU založeno 26.000 chráněných území o
celkové výměře 850.000 km². To představuje více jak 20% celkové výměry EU. Natura 2000 je také
srdcem politiky EU v oblasti přírody a biodiverzity a zaměřuje se na dlouhodobé přežití druhů a biotopů,
které patří mezi nejcennější a nejvíce ohrožené v Evropě. Nejde přitom o systém přísně chráněných
území, ve kterých by byly zakázány veškeré aktivity lidí. Vetšina plochy v těchto územích je v
soukromém vlastnictví, které se musí trvale udržitelně obhospodařovat, a to jak ekologicky, tak
ekonomicky.
Příručku si můžete stáhnout na adrese www.avalon.nl (nadpis: 'News').
Autoři: Katja Bykova, Christoph Arndt EkoConnect e.V.
Překlad: Marek Liebscher
*

*

*

*

*

6. Organic.Edunet – nová informační datová banka o ekologickém
zemědělství
Organic.Edunet je webový portál, který usnadňuje přístup k
elektronicky uloženým informacím o ekologickém zemědělství a
agrární ekologii.
Pomocí Organic.Edunetu budou uloženy souvislosti všech možných
informačních pramenů v online-síti. Informační prameny mohou být
různorudé, např. rozhlasové vysílání, videa, webové stránky, texty,
data a prezentace. Všechny prameny musí však odpovídat kriteriím
kvality stanovené Organic.Edunetem. Přístup k těmto pramenům je
možný přes Organic.Edunet federační webový portál (http://portal.organic-edunet.eu), který umožňuje
více vyhledávacích mechanismů – pro komplexní hledání podle obsahu. Organic.Edunet, který byl
navržen především pro potřebu evropských univerzit, je k dispozici v osmi evropských jazycích. Používá
vysoce kvalitní software.
Další Tool, který je spojen s tímto webovým portálem se jmenuje Confolio a je to úschovna, která
povoluje zúčastnujícím se organizacím svoje informační prameny elekronicky archivovat. Přístup na
Confolio jako host je možný na adrese: http://oe.confolio.org.
Jednotlivci a i organizace jsou srdečně zvány, aby přispívaly elektronickými prameny k tématu
ekologické zemědělství a agrární ekologie v rámci Organic.Edunetu. Jednotlivci mohou přistoupit do již
existujicí komunity uživatelů . Organizace a iniciativy jsou zvány své sbírky informací opatřit linkem
Organic.Edunet Network. Více informaci najdete na: http://project.organic-edunet.eu
Organic.Edunet podporuje EU díky svému programu eContentplus.
Autor: Christoph Arndt, EkoConnect e.V.
Překlad: Mgr. Michaela Myslivcová
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7. Avalon-Netzwerk-Program 2010 podporován Evropskou unií
Těší nás, že Vám můžeme sdělit, že Generální ředitelství
životního prostředí (Evropská unie) bude tento rok
podporovat náš program ke zlepšení propojení Netzwerků ve
střední a východní Evropě (včetně nových členských států EU
v tomto regionu), v zemích Kavkazu, Turecku a v centrální
Asii.
Netzwerk-Program je důležitý instrument, jak dosáhnout Avalons
cíle, tím že se zemědělci, státní instituce, NGO, instituce výzkumu
a podniky z oblasti ekologického zemědělství, biodiverzita, agrární
ochrana životního prostředí a obnovitelný vývoj v zemích spojí.
Tříletý program obsahuje tři hlavní body:
1. Setkání & studijní cesty pro členy Neztwerků
2. Semináře, conference a školení o biodiverzitě, změně klimatu, atd.;
3. Komunikace & výměna informací mezi partnery a jinými zájimovými skupinami.
Více informací o program najdete na www.avalon.nl pod odstavcem "News ".
Některé informace a akce, které se v rámci programu organizují, jsou přístupné je členům Neztwerků.
Chcete se stát členem Netzwerku? Použijte pro Vaši žádost prosím webovou stránku www.avalon.nl
(pod "Network " a po té "Membership ").
Autor: Linda Huisman
Übersetzung: Mgr. Michaela Myslivcová
*

*

*

*

*

8. 5. Organic Marketing Forum ve Varšavě (6. / 7. května 2010) se blíží
“Odpovědně jednat – ekologicky hospodařit – získat
budoucnost”
5. Organic Marketing Forum 2010 (OMF) bude zanedlouho
zahájeno. OMF je nejdůležitější událostí pro biologický
obchodní svět, který zaměřuje svůj zájem na střední a
východní Evropu. Zde se setkají obchodní partneři jak z
daného regionu, tak i mimo něj. Směs z vynikajících
přednášek a seminářů, doprovázející výstava, exkurze do
varšavského regionu, večerní sešlosti (“Get together”),
zvláštní atmosféra a kvalifikovaní účastníci tohoto Organic
Marketing Fóra vytvářejí nejlepší rámcové podmínky pro
uzavírání obchodů a vytváření kontaktních sití. OMF
optimalizuje komunikaci a podporuje partnerské obchodní styky a stává se tímto společným přínosem k
rozvoji sjednocené Evropy – biologické, čestné, trvalé a ekologické.
Hodnota střední a východní Evropy v oblasti bio-produktů stoupá jak na straně poptávky, tak na straně
nabídky především u surovin a vysoce kvalitních produktů. Toto platí předším v dobách, ve kterých se
stabilizovala hospodářská situace.
Patronáty OMF jsou i v tomto roce polské Ministerstvo zemědělství a regionálního rozvoje a dále IFOAM
EU Group. O organizaci se stará EkoConnect – Internationales Zentrum für den ökologischen Landbau
in Mittel- und Ost-Europa (Mezinárodní centrum pro ekologické zemědělství ve střední a východní
Evropě). Partnery OMF 2010 jsou CDR, ORA, Ekoland a Polska Ekologia.
Martin Ott, prezident poradního sboru nadace FiBL, Švýcarsko, se ujme zahajovací přednášky. Hlavními
body této dvoudenní konference budou především: kommunikace se spotřebiteli, trvalá inovace
produktů, hlubší pohled na bio-kosmetiku a bio-akvakulturu a produkty získané ze zvířat. Vedle témat
jako jsou biologická různorodost, distribuční kanály nebo stravování ve školách budou stát v popředí
jednotlivých přednášek také účinky a prosazení jednotlivých EU-směrnic. Všichni přednášející disponují
dlouhodobými a solidními znalostmi v bio-sektoru. V závěrečné přednášce půjde o jedinečnost dané
branže a o využití výrobních znaků v komunikaci se spotřebiteli s cílem zostření a posílení profilu této
branže ve střední a východní Evropě.
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Dodatečně jsou k těmto přednáškám v nabídce tři semináře k tématům: „prodej masa na trhu“,
„mezinárodní obchod“ a „GVO“ (geneticky pozměněné organizmy). Tyto semináře nabízejí účastníkům s
podobným obchodním zájmem vynikající platformu pro spolupráci a výměnu zkušeností.
Doprovázející výstava získává neustále na zájmu firem zaměřených na přírodní stravu a přírodní zboží.
Tato výstava je také dobrou přehlídkou služeb pro firmy a celou branži ve střední a východní Evropě a
kromě toho také vynikající platformou pro získání nových obchodních partnerů. Výstavní hala z EXPO
XXI nabízí k tomu opět adekvátní rámec.
Organic Marketing Forum je mezinárodní akce a očekává účastníky ze zhruba 30 zemí. Oficiálními
jazyky na konferenci jsou polština, angličtina, ruština a němčnina. “Lítající překladatelé” vám rádi
pomohou bezplatně při jazykových problémech pří diskuzích a navazování kontaktů.
Přihlásit se můžete na: www.organic-marketing-forum.org.
Nebo kontaktujte paní Moniku Swigon pomocí E-Mailu: monika.swigon@ekoconnect.org či telefonicky :
+49 (0) 3514568039.
Autoři: Hans-Josef Brzukalla & Christoph Arndt, EkoConnect e.V.
Übersetzung: Romana Braeuer
*

*

*

*

*

9. Inzerce:
•

Náš mailový zpravodaj odebírá více než 7000 čtenářů. Naši překladatelé jsou dobrovonící, kteří
do jeho spoluvytváření investují svůj čas a námahu. V současné době hledáme další dobrovolné
tj. neplacené překladatele, kteří by posílili náš tým. Jedná se o následující jazykové kombinace:
němčina / angličtina - čeština, maďarština a slovinština. Prosím pište nám na adresu:
redaktion@ekoconnect.org

•

Německý zpracovatel hledá ekologická biojablka z ovocných sadů či jablečných plantáží. V
případě zájmu pište na adresu: redaktion@ekoconnect.org

•

Biopekárna s německy hovořícím personálem v Siebenbürgenu (Rumunsko) hledá biopekaře. V
případě zájmu pište na adresu: redaktion@ekoconnect.org

•

Ukrajinský biozávod v transformaci (150 km od Kyjeva) hledá partnery jako podílníky. V případě
zájmu pište na adresu: redaktion@ekoconnect.org
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10. Nadcházející akce 2010
Datum
06.05.07.05.

Akce
5. Fórum
organického
marketingu

Místo
Varšava,
Polsko

26.05.28.05.

Zdravý život

Moskva,
Ruská
federace

27.05.

Evropský organický
kongres 2010
(část I)

Madrid,
Španělsko

10.06.11.06.

Dlouhodobý sumit
jídla

Amsterdam,
Nizozemsko

30.06.02.07.

10. Bioakademie
2010

Lednice,
Česká
republika

21.06.22.06.

Evropský organický
kongres 2010
(část II)

Řím, Itálie

30.05.01.06.

Bioneers Global

Zeist,
Nizozemsko

07.07.10.07.

Seminář: Ekologické
brambory vyhlídky pro
východní Evropu

Lotyšsko

17.07.18.07.

Ekologika

Blaubeure,
Německo

03.09.05.09.

4. Evropský seminář
o
agrobiodiverzitě
a SAVE Meeting
2010
3 Mezinárodní
konference

Zámek
Criewen,
Berlín,
Německo

Avalon-akce
Rumunsko 2010

Rumunsko

09.
26.10.30.10.

Kazachstán

Téma
Mezinárodní zasedání o
zpracování a uvedení na trh
biopotravin, přírodního zboží
a surovin
Zdravý život je akce pro
podniky v oblasti výroby a
podpory přírodních a
ekologických produktů
Nová zelená dohoda pro
potravinářské řetězce – chránit
klima a biologickou různorodost
– opatrné zacházení s prameny
a vytvoření bio-pracovních míst
v potravinářském hospodářství
Cílem sumitu jídla je –
projednat důležité
otázky potravinářského
průmyslu, které se
týkají obnovitelnosti a
ekologických etiket
(např. Bio, férový
obchod, atd.)
Agrární politika a bio
zemědělství v EU po
roce 2013. Bezpečí a
zamezení podvodů v
bio zemědělství

Link/Kontakt
www.organicmarketingforum.org

Tento kongres ma nabídnout
platformu pro zhodnocení
prvního roku, kdy se provádělo
EU-ekologické nařízení (EG
834/2007)
Příroda jako model pro
Business, technologie &
hospodářství

www.organic-congressifoameu.org

Seminář v ruštině pro velké
podniky, aby přešly na
biologické pěstování brambor:
situace na trhu, technika
produkce a balení
Obchodní veletrh a veletrh pro
veřejnost týkající se bio, zdraví,
výživy, ochrany životního
prostředí, čísté/ne nebezpečné
energie a budoucnost
“AgroBiodiverzita – rozhodující
část biodiverzity”

Bio-Branže ve střední a
východní Evropě a i v centrální
Asii
Setkání netzwerků a
konference o změně klimatu,
biodiverzitě a ochraně životního

www.life-expo.ru/eng

www.organic-congressifoameu.org

www.sustainablefoodssu
mmit.com

http://bio.bespin.cz/:en:
start

http://www.bioneers.org
/documents/Bio
neers_Global.pd
f
www.ekoconnect.org

www.oekologika.com

www.wildpferdgehegeliebenthal.de

www.conference.organi
ccenter.kz
www.avalon.nl
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prostředí, seminář o
multifunkčnosti zemědělství

Překlad: Mgr. Michaela Myslivcová
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 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalon je holandská mezinárodní nezisková organizace, která je aktivní v podpoře ekologického zemědělství. Avalon
podporuje obce na venkově ve středo- a východoevropských oblastech a kromě toho budování stálé venkovské společnosti.
Tímto způsobem porporujeme přirodu a životní prostředí, sociální podmínky a místní hospodářstí, vždy v úzké spolupráci s
místními oranizacemi jako jsou obce, zemědělci, úřady, atd.
Síť Avalonu
Jedním z našich cílů je dát dohromady organizace, vlády, university a odborníky na základě informování a diskutování o
biologickém zemědělství a životním prostředí. Znalosti výstavby kapacit a obchodního řetězce a vývoj hrají velkou roli pro
programy v oblasti zemědělské a ekologické politiky. Aktivity zahrnují semináře, vzdělávání školících provozů, rozvoj institucí a
projektů.
Srdužením všech zůčastněných vzniká široká síť více než 150 aktérů v oblasti ekologického zemědělství, ochrany životního
prostředí, ekologické různorodosti a neustálý rozvoj venkovského prostoru. Tato síť spojuje lidi, kteří jsou mezi sebou a s
experty na evropské či mezinárodní ůrovni aktivní na projektech Avalonu. Avalon podporuje tuto síť komunikací a výstavbou
nástrojů pro sestavení kapacit.
Členství
Chcete se stát členem této sítě? Potom vyplňte prosím přihlašovací formulář na naší internetové stránce (ww.avalon.nl/Netz)
ste již členy této sítě? Potom se snažte přesvědčit Vaše spolupracovníky, přátele nebo jiné zainteresované skupiny, aby se
stali členy této sítě.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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: (http://www.ekoconnect.org/membership.html). Pokud jste již naším členem, potom se snažte
přesvědčit Vaše spolupracovníky, přátele nebo jiné zainteresované skupiny, aby se stali členy EkoConnectu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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