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Zapraszamy do naszego pierwszego wydania listu informacyjnego w roku 2010. Ten 
rok jest ważny dla walki o żywnośc wyprodukowaną bez techniki genetycznej, ponieważ 
rolnictwo ekologiczne nie może współistnieć wspólnie z uprawami genetycznie 
zmodyfikowanymi.

Już w poprzednim roku wielu czytelników śledziło sprawę  genetycznie 
zmodyfikowanego rodzaju lnu „Triffid“, który przypadkiem dostał się w 36 krajach do 
pieczywa i płatków śniadaniowych. Doprowadziło to do zakrojonej na szeroką skalę 
akcji wycofywania produktów z rynku oraz zaostrzonej kontroli importów nasion lnu z 
Kanady. Aktualnie niepokój wywołuje wiadomość że 02 marca 2010  Europejska 
wydała pozwolenie na uprawę genetycznie modyfikowanego ziemniaka „Amflora“ firmy 
BASF. Aby doprowadzić do tego, by technika genetyczna nie miała szans w Europie, 
powinniśmy nadal utrzymywać opór oraz popierać kampanie lobbyistyczne. Jedna z 
najważniejszych kampanii zorganizowana zostanie przez międzynarodowy ruch Avaaz. 
Prosimy Państwa o podpisanie petycji w sprawie zakazu żywności genetycznie 
modyfikowanej do czasu aż zostaną opublikowane wyniki badawcze. Avaaz potrzebuje 
milion podpisów:

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

Dobrą wiadomoscią jest to, iż parlament bułgarski przyjął poprawkę do ustawy o GMO, 
która nie pozwala na dalszą uprawę roślin genetycznie modyfikowanych w 
kraju.Chociaż uprawa GMO nie została do końca zabroniona, jest ona jednak wręcz 
niemożliwa, ponieważ nie wolno uprawiać  kultur GMO w odległości do 30 km od 
obszarów chronionych, 10 km od pasiek i 7 km od upraw ekologicznych.

Było by nam bardzo miło gościć Państwa na międzynarodowym spotkaniu Organic 
Marketing Forum, które odbędzie się 6 i 7 maja  w Warszawie. Tu spotkają się 
podmioty działające na rynku ekologicznym z Europy Wschodniej, 
Południowowschodniej oraz Zachodniej aby zacieśnić współpracę gospodarczą.

Życzymy miłej lektury

Christoph Arndt, Katja Bykova & Linda Huisman

Tłumaczenie: Rafael Grzeschik
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1. Historia sukcesu sklepów socjalnych na Węgrzech: 100 sklepów 
w ciągu roku powstałych z niczego
Podobnie jak w innych nowych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej, również na terenach przemysłowych na 
Węgrzech jak grzyby po deszczu wyrosły w ostatnich latach 
międzynarodowe hipermarkety i wyparły w znacznym 
stopniu miejscową gospodarkę. Dzięki narodowemu 
Związkowi Rolników MAGOSZ węgierscy gospodarze wcielili 
w czyn swój własny system marketingowy, który bazuje na 
wykorzystaniu środków lokalnych i zasady fair play.
MAGOSZ opracował ów koncept marketingowy sklepów 
socjalnych (szociális bolt) z myślą o tym, aby w sklepach objętych tą ideą oferowane były wyłącznie 
rodzime produkty. Zakup hurtowy oraz sieci handlowe będą pomijane, a rolnicy (lub spółdzielnie) 
dostarczają towar bezpośrednio do sklepów. To umożliwi niskie ceny sprzedaży, co jest integralną 
częścią konceptu: sklepy, ktore chcą być uznane za sklepy socjalne, muszą przestrzegać górnej 
granicy cen, która z reguły leży 20-30% poniżej cen oferowanych w supermarketach.
Ten koncept marketingowy zyskał bardzo na popularności. W przeciągu zaledwie jednego roku, po tym 
jak w styczniu 2009 został otwarty pierwszy sklep socjalny, pojawiło się wkrótce ponad sto takich 
sklepów na terenie całego kraju. Kluczem do sukcesu jest regionalność połączona z ideą 
sprawiedliwości. Konsumenci na Węgrzech mogą kupować produtky regionalne, którym ufają i które 
chcą aktywnie wspierać. Chodzi o to, aby stworzyć połączenie między rolnikami z okolicznych wsi oraz 
sklepami socjalnymi danych terenów przemysłowych. Ponieważ odległości są niewielkie, a dystrybucja 
działa bez pośredników, klienci otrzymują wysokiej jakości świeże lokalne produkty. Jednocześnie taki 
proces przyczynia się do rozwoju danego regionu i tworzenia w nim miejsc pracy.
Niewiele produktów sprzedawanych w sklepach socjalnych pochodzi z certyfikowanych gospodarstw 
ekologicznych. Mimo że rolnictwo ekologiczne mogłoby w tym segmencie rynku, który opiera się na 
wspieraniu regionalności i zasady fair play, rozwinąć cały swój potencjał. Historia sukcesu sklepów 
socjalnych pokazuje, że klienci chętnie kupują produkty lokalne i regionalne, które nie przebyły dalekiej 
drogi i których pochodzenie jest jawne. Co więcej, u tej klienteli, tradycyjne produkty, lokalnie 
wytworzone, cieszą się powodzeniem.
Autorzy: Christoph Arndt, Ekaterina Bykova, EkoConnect e.V.
Tłumaczenie: Lucyna Konarska, korekta: Karolina Anna Kozyra

* * * * *

2. Ukraina: śpiący potencjał ekologiczny ???
Duże znaczenie dla zatrzymania degradacji ukraińskich 
czarnoziemów ma rolnictwo ekologiczne. W ostatnich 
dziesięcioleciach znacznie spadł poziom próchnicy w ziemi, 
co powoduje plony dużo mniejsze niż gwarantuje nam 
potencjał tych ziem. Prawie 150 przedsiębiorstw na Ukrainie 
zajmuje się kontrolowanym rolnictwem ekologicznym na 
powierzchni certyfikowanej, czyli na ponad 240.000 hektarów. 
To jest 60% ekologicznej powierzchni uprawnej Niemiec.

Do 70% zbóż (pszenicy, jęczmienia, kukurydzy na ziarno) i do 25% owoców oleistych uprawianych jest 
jako rośliny pastewne - 2/3 tych owoców stanowią słoneczniki. W ostatnich latach wzrosła znacznie 
ekologiczna uprawa rzepaku, soi, siemienia lnianego czy dyni. Wzrasta również ekologiczna produkcja 
roślin strączkowych, takich jak groszek, łubin, wyka. Niektóre duże zakłady ekologiczne, takie jak Ga-
leks Agro (region Żytomierz) mają w swoich płodozmianach prawie 50% roślin strączkowych. 

Jeśli chodzi o konwencjonalne zboże, w sezonie 2008/09 Ukraina uplasowała się po raz pierwszy na 
trzecim miejscu na świecie jako eksporter zboża. Przy ekologicznie produkowanych podstawowych pro-
duktach rolniczych wygląda to jednak inaczej. Eksperci szacują, że dzisiaj tylko około 10% ekologicz-
nych certyfikowanych produktów jest eksportowanych jako produkty ekologiczne. To wynika zarówno z 
braku kontaktów handlowych, jak i bardzo wysokich ceł Unii Europejskiej, nałożonych na pszenicę, jęcz-
mień i żyto. Natomiast pszenica twarda, pszenica wysokojakościowa, kukurydza na ziarno, zasiewy ro-
ślin oleistych czy rośliny strączkowe na nasiona mogą być sprowadzane do Unii bez cła - dlatego też 
eksport tych produktów jest znacznie wyższy. Najważniejszymi importerami ukraińskich produktów są 
Holandia, Niemcy, Szwajcaria, Grecja i Izrael. 

2



Szacunki EkoConnect e.V. wykazały, że około 80.000 ton ekologicznej kukurydzy, 5.000 ton orkiszu 
oraz 6.000 ton ekologicznej gryki uprawianej na Ukrainie może być przeznaczona na eksport. Ponadto, 
ze względu na klimat, możliwa jest produkcja bardzo dobrej pszenicy twardej. Pod względem konwen-
cjonalnej produkcji zasiewu słonecznikowego, Ukraina jako producent zajmuje drugie miejsce na świe-
cie, po Rosji. W latach 2007-2009 rocznie 75.000 ton ekologicznego zasiewu słonecznikowego prze-
znaczonych było na eksport. Zasiew słonecznikowy eksportowany jest bez obróbki, prawie w stanie su-
rowym. Wynika to z tego, że, za wyjątkiem ukraińskiego ekologicznego przetwórcy KharkovNaturePro-
duct, na Ukrainie brakuje ekologicznych certyfikowanych olejarni. Zakłady ekologiczne produkują rów-
nież zasiew rzepakowy (30.0000 ton), soję (10.000 ton) i siemię lniane (2.500 ton) oraz mak, nasiona 
dyni, krokosz barwierski i musztardę. Niektóre zakłady na południu Ukrainy specjalizują się w uprawie 
ekologicznych roślin aromatycznych: głównie lawendy, szałwii i kolendry. Ze względu na popyt w Unii 
Europejskiej, firma KharkovNatureProduct przewiduje największy wzrost produkcji oleju z siemienia 
lnianego. Olejarnia z Charkowa produkuje poza tym również olej z pestek dyni oraz olej z orzechów 
włoskich.

Ukraina jest również jednym z państw europejskich dysponującym ponadprzeciętną powierzchnią dla 
zbieractwa ekologicznego. Z powierzchni ponad 200.000 hektarów zbierane są grzyby, owoce leśne 
(borówka, żurawina, borówka czerwona, bez), a z ponad 22.000 hektarów rośliny lecznicze. Polska jest 
największym importerem ukraińskich produktów uzyskanych z tego typu zbiorów. Przetworzone produk-
ty są sprzedawane dalej, głównie do Europy Zachodniej oray do Stanów Zjednoczonych.

Czy jednak produkty pochodzące z Ukrainy są rzeczywiście ekologiczne i bezpieczne? Zaniepokojeni 
konsumenci słysząc o Ukrainie, myślą często o wybuchu reaktora atomowego w Czarnobylu. Jednak 
radioaktywny materiał obecny jest głównie w regionie na północny wschód od Czarnobyla, tak więc 
większość terenów Ukrainy, a zwłaszcza intensywnie uprawiane czarnoziemy w okolicach Morza Czar-
nego, nie zostały skażone, mało tego, są to ziemie z wartościami podobnymi do tych w północnych 
Niemczech. Natomiast na większości terenów uprawnych Niemiec południowych, Austrii oraz Słowenii 
stwierdzono aż pięćdziesięciokrotnie większe stężenie pierwiastka Cez-137 w glebie. Produkty przezna-
czone na sprzedaż są na Ukrainie regularnie testowane, przy czym przy wartościach Cez-137 obowią-
zują na Ukrainie surowsze kryteria niż na terenie Unii Europejskiej. Przestrzeganie norm Unii Europej-
skiej dotyczących rolnictwa ekologicznego kontrolowane jest obecnie przez dwanaście prywatnych firm, 
w tym przez jedno ukraińskie przedsiębiorstwo Organic Standard. Pozytywną wiadomością jest fakt, że 
wszystkie te punkty mają własny personel w tym kraju. To gwarantuje intensywne kontrole oraz nieza-
powiedziane inspekcje. 

Zainteresowanym przetwórcom z Europy Środkowej i Wschodniej oferujemy pomoc fachową oraz po-
moc przy nawiązywaniu kontaktów handlowych z producentami ukraińskimi.

Autor: Christoph Arndt, EkoConnect e.V.

Tłumaczenie: Karolina Wesolowska Saro, korekta: Karolina Anna Kozyra

* * * * *

3. Wzór zużycia organicznego: Czyli co powinniśmy wiedzieć o 
Zatroskanej Betty
Wzrasta udział rynku organicznego w Europie. Ogólnie rzecz 
biorąc kryzys gospodarczy nie miał wielkiego wpływu na 
sprzedaż w obszarze rynku organicznego. Podczas gdy kilka 
dyskontów musiało pogodzić się ye stratami, większa część 
sklepów z żywnością ekologiczną oraz zdrową żywnością nie 
została dotknięta recesją. Ten fenomen wymógł dokonanie 
następującej analizy: Kim są długotrwali konsumenci 
produktów organicznych i kto wyznacza tendencje na 
przyszłość?

Od początku lat 90-tych do dnia dzisiejszego ekologiczny handel detaliczny pokazuje  co roku  stały 
wzrost. W 6 krajach Europy udział produktów ekologicznych w obszarze całego rynku produktów 
żywnościowych wynosi więcej niż 3%: w Szwecji, Niemczech, we Włoszech, Szwajcarii, Austrii oraz 
Danii osiąga pozycję szczytową powyżej 6%. Początkiem przełomu na rynku był okres, gdy  tradycyjne 
sieci artykułów spożywczych i  handlu detalicznego oraz dyskonty artykułów żywnościowych rozpoczęły 
oferować produkty ekologiczne z użyciem własnych znaków towarowych. 
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W  Niemczech dyskonty artykułów spożywczych wykazały w latach 2005-2008 coroczny  wzrost 
sprzedaży produktów ekologicznych o 20% i osiągnęły w obszarze mleka i warzyw ekologicznych 25 
prozentowy udział w całym rynku ekologicznym. Podczas gdy w roku 2009 obroty spadły o 6%, 
sprzedaż w sklepach ekologicznych oraz ze zdrową żywnością (których udział w sprzedaży w całym 
ekologicznym handlu detalicznym wynosi 22% )nie uległa zmianom. W Wielkiej Brytanii stwierdzono, że 
na skutek recesji w latach 2008-2009 konsumenci produktów ekologicznych nabywają mniej gotowych 
wyrobów. Z tego względu wzrósł zbyt dodatków ekologicznych do samodzielnego gotowania o 
znaczące 14%.

Ten fenomen został analizowany przez holenderską firmę EOSTA, która jest jednym z głównych 
międzynarodowych hurtowników świeżych owoców i warzyw ekologiczych. Owa firma dokonała 
odkrycia, iż podczas gdy 7% konsumentów produktów ekologicznych przyczynia się do 68-
procentowego zysku w produkcji produktów ekologicznych ( silni konsumenci ), 18% użytkowników 
wnosi 21% zysku (średni konsumenci ) a 75% do lekko ponad 11% zysku (słabi konsumenci ). Aby 
lepiej zrozumieć grupę silnych konsumentów jej typowy reprezentant otrzymał nazwę „  Zatroskanej 
Betty”. Badania rynku wykazały, że Zatroskana Betty jest ponadprzeciętnie płci żeńskiej, jest osobą 
wykształconą oraz prowadzi światowy styl życia. Wbrew temu, co sądzi większość nie należy ona do 
grupy o wysokich dochodach. Ma przeciętną pensję ale jej gospodarstwo domowe jest odporne na 
kryzys. Zgodnie z badaniami profesora Spillera z Uniwersytetu w Göttingen z roku 2008 do grupy 
Zatroskanej Betty należy 70% kobiet w przeciętnym wieku 49 lat. Grupa konsumentów, która wydaje 
mniej pieniędzy na produkty ekologiczne, jest w mniejszym stopniu płci żeńskiej: Średni konsumenci są 
w 56% płci żeńskiej i przeciętnie w wieku 45 lat, słabi konsumenci to w 50% kobiety w wieku 44 lat. 
Natomiast 39% kobiet w przeciętnym wieku 52 lat nie kupuje żadnych produktów ekologicznych. 
Zatroskana Betty jest trendsetterką oraz liderką opinii. Jest zaangażowana w sprawy obywateli oraz 
troszczy się o problemy zdrowotne oraz wytrwałości. Jako konsumentka preferuje świeże, zdrowe, 
pełne smaku oraz autentyczne produkty. Całkiem świadomie wybiera marki produktów, które 
odpowiadają wymaganym jakościom. Oprócz tego oczekuje, że ekologiczne środki żywności przyczynią 
się do wytrwałości oraz chciałaby być informowana o ekologicznych i sozialnych skutkach tych przez 
nią konsumowanych produktów. 

Aktualne badania dowodzą, że wzrost rynku ekologicznego zależy w dalszym stopniu  od małej grupy 
silnych konsumentów. Profesor Hamm z Uniwersytetu w Kassel opublikował w 2009 roku wyniki badań 
o zachowaniu konsumentów i pokazał, że silni użytkownicy stanowią w Niemczech 20% wszystkich 
konsumentów produktów ekologicznych ale są odpowiedzialni za 65% zysku na rynku produktów 
ekologicznych. A co ważniejsze ta grupa posiada najbardziej stabilne zachowanie w czasie. Rozwój 
udziału ekologicznego w budżecie tej grupy prowadzi do przyjęcia, że można oczekiwać kolejnego 
wzrostu. 

Autor: Christoph Arndt, EkoConnect e.V.

Tłumaczenie: Magdalena Zyglewicz

* * * * *

4. Rumunia motorem dla organizmów modyfikowanych genetycznie 
w Europie – Jak długo jeszcze?
Rumuńskie centrum informacji GMO (Genetically 
Modified Organisms Information Centre –  InfOMG) 
uruchomiło stronę internetową by informować rumuńską 
i europejską opinię publiczną o aktualnej sytuacji w 
zakresie organizmów modyfikowanych genetycznie 
(GMO). Strona ta jest dostępna pod adresem 
www.infomg.ro.

Na stronie znajdują się aktualne doniesienia odnośnie 
rumuńskiego i europejskiego ustawodawstwa w zakresie 
GMO; oferuje ona również szeroki dostęp do źródeł, takich jak badania naukowe, sprawozdania, 
dokumenty urzędowe, książki itd. Poza tym osoby odwiedzające stronę są zaproszone do czynnego 
zaangażowania się w dziedzinie GMO, poprzez np. petycje. W dalszej kolejności zespół Centrum 
InfOMG umieścił na rumuńskiej wersji strony internetowej specjalne obszary, które oferują rumuńskim 
obywatelom wsparcie przy domaganiu się ujawnienia informacji oraz przy zgłaszaniu zażaleń odnośnie 
nieprawidłowości w zakresie GMO.
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W Rumunii organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) mają stosunkowo długą tradycję.Uprawę soi 
rozpoczęto tu już za czasów komunizmu. W 1989 roku było już około 500 000 ha areału pod uprawę 
soi. W porównaniu do początku lat 90tych, w roku 2006 dobudowano znowu 190 000 ha upraw soi. 
Pierwsze genetycznie zmodyfikowane rośliny zostały importowane do Rumunii w 1998 roku - około 14 
różnych gatunków genetycznie modyfikowanej soi Roundup- Ready. W 2006 roku 70% spośród 
uprawianej soi było zmodyfikowane genetycznie, zgodnie z oficjalnymi doniesieniami odpowiada to 
137 000 ha obszarów uprawy.

Wraz z przystąpieniem przez Rumunię do Unii Europejskiej w 2007 roku, uprawa genetycznie 
zmodyfikowanej soi - zgodnie z prawem unijnym - została na jej terenie zakazana. Jednakże jak donosi 
Greenpeace, nadal uprawiano genetycznie modyfikowaną soję na znacznym obszarze, głównie w 
delcie Dunaju. To, oraz fakt, że pozostałości genetycznie modyfikowanej soi nadal znajdowały się w 
magazynach i miejscach produkcji, doprowadziły do tego, że Rumunia została zaklasyfikowana przez 
szwajcarską organizację BioSuisse do krajów ryzyka, pod względem bezpieczeństwa żywności 
organicznej. 

W kwietniu 2007 wydano milczące przyzwolenie na uprawę kukurydzy Bt lini MON810 (koncernu 
Monsanto) w Rumunii. MON810 jest jedyną genetycznie zmodyfikowaną rośliną spożywczą, która jest 
dopuszczalna na obszarze Unii, i która została automatycznie uznana w Rumuni. Nie przeprowadzono 
w Rumunii żadnych badań wpływu genetycznie modyfikowanej kukurydzy na środowisko. Zgodnie z 
oficjalnymi doniesieniami w 2008 roku uprawiano kukurydzę MON810 na obszarze 6130 ha, a w 2009 
na 3093ha. Inne źródła natomiast, mówią o ponad 10 000 ha pól kukurydzy MON810 w 2009 roku. 
Ponadto przedsiębiorstwa Monsanto, Pioneer und Syntagma przeprowadziały dalsze próby z innymi 
miejscami uprawy tej kukurydzy. Od 2006 roku istnieje w Rumunii obowiązek rejestracji produktów 
modyfikowanych genetycznie, jednakże istnieje on do dziś tylko na papierze. Procesy produkcyjne nie 
podlegają zatem żadnej kontroli.

Od 2007 roku w debatach europejskich zauważyć da się stanowisko Rumunii wyraźnie popierające 
GMO: w dyskusji o wysokości wartości granicznych dla zanieczyszczeń GMO użytkowych roślin 
organicznych i konwencjonalnych; w dyskusji o tym, czy kraje UE , które zakazały uprawy MON810, 
powinny utrzymać ten zakaz itd. Rumunia wypowiadała się w tych dyskusjach neutralnie lub z aprobatą 
dla GMO. Pozwala to wnioskować, że Rumunia nie przywiązuje znaczenia ani do zasady troski o 
przyszłość ani do analiz ryzyka GMO względem środowiska i zdrowia. 

W 2009 roku Ministerstwo ds. Rolnictwa wydało rozporządzenia nr 185 i 186, które ogłosiły 
dopuszczalną kontaminację GMO przy materiale siewnym- łącznie z tymi GMO, które nie są 
dopuszczalne w UE ani w formie upraw ani w formie konsumpcji. Rozporządzenia te lekceważą 
dyrektywę 2001/18/EG i polecenia Komisji Europejskiej, według których wszystkie kraje członkowskie 
mają oczekiwać wspólnego porozumienia w tej kwestii, zanim wydadzą ustawy krajowe. „Obecnie w 
Unii Europejskiej obowiązuje zasada zerowej tolerancji dla kontaminacji, które mogą pochodzić z 
niedopuszczalnych organizmów modyfikowanych genetycznie. Możliwe jest, że jeżeli ministerialne 
rozporządzenia nie zostaną anulowane, to rumuńskie produkty nie będą mogły być już dostarczane do 
innych krajów UE”, wyjaśnia rumuński aktywista Dan Craioveanu.

Odkąd na komisarza UE ds. rolnictwa mianowany został Rumun Dacian Ciolos, jest jednak nadzieja. 
Ciolos znany jest ze swej aprobaty dla rolnictwa drobnych gospodarstw. Ma on więc teraz szansę 
zreformowania europejskiego rolnictwa i nadania mu trwale nowego kierunku. Będzie ono 
prawdopodobnie wolne od organizmów modyfikowanych genetycznie.

Autorzy: Christoph Arndt, Katja Bykova, EkoConnect e. V.

Tłumaczenie: Aleksandra Hirsch, korekta: Karolina Anna Kozyra
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5. Business Pro Biodiversity 
Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2010 
Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Na 
przestrzeni tego roku zostaną zorganizowane liczne akcje, których 
celem jest wspieranie ochrony bioróżnorodności i zachęcanie 
organizacji, firm, jak też osób prywatnych do aktywności, mającej 
na celu zahamowanie procesu wciąż postępującego zaniku 
różnorodności biologicznej na całym świecie.

W krótkim czasie temat bioróżnorodności uzyskał wysoką rangę w 
międzynarodowym dyskursie, poświęconym zrównoważonemu 
rozwojowi. Jednocześnie w coraz większym stopniu docenia się rolę, jaką 
w procesie zachowania różnorodności biologicznej spełniają 
przedsiębiorstwa. Wiele z nich nie jest jednakże świadomych, jakie 
znaczenie ma bioróżnorodność dla ich działalności gospodarczej i jakie 
szanse rynkowe wynikają dla nich ze wspierania różnorodności 
biologicznej. 

W styczniu 2010 roku organizacje Avalon i Crem opublikowały bezpłatny przewodnik dla biznesu 
wspierającego biodywersyfikację, zatytułowany: Let's get it going! Wspólnym zamiarem organizacji 
Avalon i Crem, mających siedziby w Holandii, jest obudzenie zainteresowania szansami, jakie 
zwłaszcza dla drobnych rolników i instytucji związanych z gospodarką rolną stwarza biodywersyfikacja. 

Przewodnik akcentuje przede wszystkim szanse przedsiębiorstw drobnych rolników w upośledzonych, 
rolniczych regionach Europy Południowej. Bada także możliwości eksportu produktów wspierających 
zróżnicowanie biologiczne (Pro Biodiversity) do Europy Zachodniej. Przewodnik promuje rozwój 
przedsiębiorstw Pro Biodiversity, ale wskazuje także dylematy, z którymi na drodze wspierania 
zróżnicowania biologicznego będą się one stykać. W części szczegółowej publikacja ta informuje o tym, 
jak rozpocząć działalność opartą na zasadach Pro Biodiversity, jak poprzez zachowanie różnorodności 
biologicznej zwiększać wartość produktów i w jaki sposób koncepcja bioróżnorodności powinna być 
propagowana zarówno pośród wytwórców w Europie Południowo-Wschodniej, jak też wśród 
konsumentów w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Bioróżnorodność umożliwia funkcjonowanie ekosystemów. Ekosystemy zaś zapewniają "ekosystemowe 
usługi", od których zależymy: świeżą wodę, zdrowe, żyzne ziemie, zapylanie roślin w uprawach, 
regulację klimatu, możliwość zagospodarowania czasu wolnego i wypoczynku, jak też odtwarzalność 
naturalnych zasobów. Wszystkie powyższe „usługi”  zapewniają zachowanie życia na ziemi. Utrata 
zróżnicowania biologicznego może także doprowadzić do utraty tych zdolności odtwórczych 
ekosystemu. Już teraz wynika z tego realne zagrożenie dla społeczeństwa i gospodarki. Wszystkie 
gospodarstwa są zdane w taki czy inny sposób na owe „usługi ekosystemu“. Każde gospodarstwo rolne 
czy też każde przedsiębiorstwo, który wykorzystuje wody gruntowe, jest jako bezpośrednio zależny 
użytkownik od tychże ‘usług”  zapewniających zachowanie naturalnych zasobów, a tym samym od 
zachowania bioróżnorodności. 

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (International Union for the Conservation of 
Nature) definiuje biznes zgodny z zasadami Pro Biodiversity następująco: "Wypracowuje on zysk dzięki 
procesom produkcyjnym, które zachowują różnorodność biologiczną i wykorzystuje zasoby naturalne w 
sposób zapewniający ich odtwarzalność, przy czym pożytek, jaki wynika z tego użytkowania zostanie 
sprawiedliwie podzielony." Korzyści działalności zgodnej z zasadą Pro Biodiversity można łatwo 
dostrzec: po pierwsze zachowują one biologiczne zróżnicowanie i umożliwiają długofalowe i trwałe 
użytkowanie biologicznych zasobów, po drugie wypracowują zysk, a po trzecie gwarantują społeczną 
spoistość. Istnieje szereg przykładów przedsięwzięć zgodnych z zasadą Pro Biodiversity: rolnictwo 
ekologiczne, ekstensywna hodowla zwierząt, eko-turystyka, zrównoważona gospodarka leśna, 
ekologiczna produkcja środków spożywczych, hodowla zagrożonych ras zwierząt użytkowych jak też 
tradycyjna hodowla roślin. 

Wyraźnym znakiem tego, jakie znaczenie przywiązują obywatele Unii Europejskiej do różnorodności 
biologicznej jest Natura 2000, największa sieć współpracy obszarów chronionych na świecie. W 
ostatnich 25 latach założono we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej 26.000 terenów 
chronionych o ogólnej powierzchni około 850.000 km². To więcej niż 20% całej powierzchni Unii 
Europejskiej. Projekt Natura 2000 to także serce polityki europejskiej wobec natury i biodywersyfikacji. 
Jest on zamierzony na długofalowe przetrwanie gatunków i przestrzeni życiowych, które należą do 
najcenniejszych i najbardziej zagrożonych w Europie. Chodzi przy tym o nie o system ścisłych 
rezerwatów, w których działalność ludzka jest zabroniona. Większość terenów na tych obszarach 
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chronionych jest własnością prywatną, która ma być użytkowana w sposób zrównoważony, zarówno 
pod względem ekologicznym jak i ekonomicznym. 

Przewodnik można pobrać ze strony http://www.avalon.nl (Tytuł: 'News'). 

Autorzy: Katja Bykova, Christoph Arndt EkoConnect e.V. 

Tłumaczenie: Arkadiusz Cencora

* * * * *

6. Organic.Edunet –  Nowa informacyjna baza danych rolnictwa 
ekologicznego
Organic.Edunet jest portalem internetowym, ułatwiającym 
dostęp do elektronicznie zapisanych informacji o rolnictwie 
ekologicznym ekologii rolnej. 

Przy pomocy Organic.Edunet zapisywane są reasumacje 
wszystkich możliwych źródeł informacji w jednej sieci online z 
zakładek. Źródła mogą być tak różnorodne jak audycje radiowe, 
nagrania video, strony internetowe, teksty, dane i prezentacje. 
Wszystkie źródła muszą jednak odpowiadać kryteriom 
jakościowym Organic.Edunet. Dostęp do tych źródeł dbywa się 
poprzez portal Organic.Edunet Federation Web 
(http://portal.organic-edunet.eu), który umożliwia kilka 
mechanizmów wyszukiwania  –  w celu kompleksowego wyszukiwania treści. Organic.Edunet, który 
został zaprojektowany przede wszystkim w celu użytkowania na uniwersytetach w Europie, jest 
dostępny w ośmiu językach europejskich i wykorzystuje najbardziej aktualne oprogramowanie.

Następnym narzędziem związanym z portalem internetowym jest Confolio i jest to zakładka, 
pozwalająca uczestniczącym organizacjom na elektroniczne odłożenie swoich zasobów informacji. 
Dostęp do Confolio w charakterze gościa jest możliwy pod: http://oe.confolio.org

Zapraszamy serdecznie pojedyncze osoby oraz organizacje do wniesienia wkładu do elektronicznych 
źródeł na temat rolnictwa ekologicznego i ekologii rolnej. Pojedyncze osoby mogą przyłączyć się do 
jednej z istniejących grupy komunikacyjnej użytkowników. Zapraszamy organizacje i inicjatywy do 
stworzenia linków swoich zbiorów kounikacji z Organic.Edunet Network. W celu uzyskania dalszej 
informacji prosimy odwiedzić stronę: http://project.organic-edunet.eu

Organic.Edunet jest wspomagany przez UE poprzez program eContentplus. 

Autor: Christoph Arndt, EkoConnect e.V.

Tłumaczenie: Malgorzata Kozarzewska

* * * * *

7. Unijne wsparcie finansowe dla programu struktur sieci współpracy 
Avalon 2010 
Miło nam poinformować Państwo, iż w tym roku nasz 
program rozbudowy struktur sieciowych w krajach Europy 
Środkowowschodniej (łącznie z nowymi krajami 
członkowskimi UE w tym regionie), w krajach Kałkazu, w 
Turcji oraz w Azji Centralnej zostanie dofinansowany przez 
Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska Unii Europejskiej.

Program rozbudowy sieci współpracy jest ważnym instrumentem, 
aby osiągnąć cele Avalonu poprzez umożliwienie zawiązania 
kontaktów pomiędzy rolnikami, instytucjami państwowymi, 
organizacjami pozarządowymi, instytutami badawczymi oraz 
przedsiębiorstwami w zakresie rolnicwa ekologicznego, 
dywersyfikacji biologicznej a także produkcji rolnej zgodnej z ochroną środowiska i zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich.
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Program obejmuje trzy istotne kwestie:

1. Spotkania oraz wyjazdy edukacyjne dla członków sieci;

2. Otwarte seminaria, konferencje i szkolenia w zakresie dywersyfikacji biologicznej, zmian klimatu itp.;

3. Komunikację i wymianę informacji pomiędzy partnerami i innymi grupami zainteresowamymi 
tematyką.

Więcej informacji o programie znajdą Pańswo w rubryce „News“ pod adresem www.avalon.nl.

Niektóre informacje oraz imprezy organizowane w ramach programu są dostępne jedynie dla członków 
sieci. Aby zostać członkiem sieci, prosimy o wypełnienie formularza wnioskowego na stronie 
www.avalon.nl (rubryka „Network“, a potem „Membership“).

Autor: Linda Huisman 

Tłumaczenie: Rafael Grzeschik, korrekta: Karolina Anna Kozyra

* * * * *

8. Już wktótce 5. Organic Marketing Forum w Warszawie (6 / 7 maja 
2010).
“Działać fair – Gospodarować ekologicznie – Wygrać przyszłość”

Wktótce zostanie otwarte 5..Organic Marketing Forum 
2010 (OMF). OMF jest najważniejszym wydarzeniem 
organicznego świata handlowego zajmującego się Europą 
Środkowo-Wschodnią. Tu spotykają się partnerzy 
biznesowi z regionu i spoza jego granic. Mieszanka 
wspaniałych wykładów i warsztatów, towarzysząca im 
wystawa, wycieczki w regionie Warszawy, wieczorny “Get 
together”, szczególna atmosfera i wykwalifikowani 
uczestnicy OMF stanowią najlepsze warunki ramowe dla 
transakcji i networkingu. OMF optymalizuje komunikację i 
wspomaga partnerskie stosunki handlowe i tym samym 
przyczynia się wspólnie do rozwoju zjednoczonej Europy – 
bio, fair, długotrwałe i ekologiczne. 

Wartość Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie bioproduktów wzrasta zarówno od strony zapytań 
jak i ofert. W przypadku produktów surowych jak i produktów wysokiej jakości. Obowiązuje to w 
szczególności w czasach, w których sytuacja gospodarcza jest bardziej ustabilizowana.

Opiekunami OMF również w tym roku są: polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i IFOAM EU 
Group. Organizacja jest w rękach EkoConnect – Międzynarodowego Centrum rolnictwa ekologicznego 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Partnerami OMF 2010 są CDR, ORA, Ekoland i Polska Ekologia.

Martin Ott, prezes rady fundacji FiBL, Szwajcaria, wygłosi wstępne przemówienie. Tematy dwudniowej 
konferencji to przede wszystkim: komunikacja komsumencka, długotrwała innowacja produktu, głębokie 
spojrzenie na bio-kosmetykę i bio-aquakulturę oraz produkty zwierzęce. Ponadto tematami 
poszczególnych wykładów będą także: różnorodność biologiczna, kanały dystrybucji, zaopatrzenie szkół 
oraz następstwa i przestawienie poszczególnych wytycznych UE. Wszyscy mówcy dysponują 
wieloletnią i solidną wiedzą z zakresu sektora bio. W końcowym wykładzie jest mowa o wyjątkowości 
branży i wykorzystaniu cech charakterystycznych z konsumentami, w celu wyostrzenia i wzmocnienia 
profilu branży w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Dodatkowo oprócz wykładów oferujemy trzy warsztaty na temat: „Wprowadzenie mięsa na rynek“, 
„Handel międzynarodowy“  und „organizm zmodyfikowany genetycznie (GVO)“. Warsztaty oferują 
uczestnikom o podobnych zainteresowaniach biznesowych wspaniałą platformę do współpracy i 
wymiany doświadczeń. 

Towarzysząca imprezie wystawa cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony 
przedsiębiorstw zajmujących się naturalnym żywieniem i produktami naturalnymi. Wystawa jest również 
wspaniałym pokazem osiągnięć dla firm i całej branży w Europie Środkowo-Wschodniej, a ponadto 
stanowi wspaniałą platformę do zdobycia nowych partnerów biznesowych. Hala targowa EXPO XXI 
oferuje w tym celu ponownie adekwatną ramówkę. 
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Organic Marketing Forum jest imprezą międzynarodową i oczekuje na uczestników z około 30 krajów. 
Oficjalne języki konferencyjne to polski, angielski, rosyjski i niemiecki. “Latający tłumacze”  bezpłatnie 
pomogą we wszystkich problemach językowych podczas dyskusji i nawiązywania kontaktów. 

Prosimy zgłosić się pod: http://www.organic-marketing-forum.org. 

lub o kontakt mailowy z Moniką Swigon: mailto:monika.swigon@ekoconnect.org lub telefoniczny : +49 
(0) 3514568039.

Autorzy: Hans-Josef Brzukalla & Christoph Arndt, EkoConnect e.V.

Tłumaczenie: Malgorzata Kozarzewska

* * * * *

9. Szukaj i znajdź:
- Niemiecki przetwórca poszukuje ekologicznych jabłek z sadów przydomowych lub z plantacji jabłoni 

do przetwórstwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt mailowy pod adresem: redaktion@eko-
connect.org

- Niemieckojęzyczna bio-piekarnia w Siedmiogrodzie (Rumunia) poszukuje od zaraz bio-piekarza. W 
razie zainteresowania prosimy o kontakt mailowy pod adresem: redaktion@ekoconnect.org

- Ukraińskie gospodarstwo biologiczne w trakcie przestawiania (150 km od Kijowa) poszukuje partnera 
jako współwłaściciela. W razie zainteresowania prosimy o kontakt mailowy pod adresem: redaktio-
n@ekoconnect.org 
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10. Nadchodzące spotkania 2010
Datum Spotkanie Miejsce Temat Link/Kontakt
06.05.-07.05. 5th Organic 

Marketing Forum
Warszawa, 
Polska

Międzynarodowa Konferencja o 
przetważaniu i wprowadzeniu na 
rynek produktów ekologicznych, 
produktów naturalnych oraz 
surowców naturalnych

www.organic-
marktetingforum.org

26.05.-28.05. Health Life Moskwa, Rosja Health Life jest spotkaniem dla 
przedsiębiorstw z obszaru produkcji 
i wspierania produktów naturalnych i 
ekologicznych

www.life-expo.ru/eng

27.05. European Organic 
Congress 2010 
(Część I)

Madryt, 
Hiszpania

New Green Deal for Sustainable 
Food Chains – klimat I biologiczna 
różnorodność chronią łagodne 
stosunki między zasobami 
pieniężnymi a tworzeniem nowych 
miejs pracy w obszarze gospodarki 
żywnościowej

www.organic-congress-
ifoameu.org

10.06.-11.06. Sustainable Foods 
Summit

Amsterdam, 
Holandia

Celem Sustainable Foods Summit 
jest zagadnąć najważniejsze 
pytania z dziedziny przemysłu 
produktów żywnościowych, które 
dotyczą długotrwałości labla 
ekologicznego ( np. ekożywności, 
sprawiedliwego handlu

www.sustainablefoodss
ummit.com

30.06.-02.07. 10th Bioacademy 
2010

Lednice, 
Republika 
Czeska

Polityka rolna i rolnictwo 
ekologiczne w Unii Europejskiej po 
2013 roku. Bezpieczeństwo i 
unikanie oszustw w rolnictwie 
ekologicznym

http:/bio.bespin.cz/:en:st
art

21.06.-22.06. European Organic 
Congress 2010 
(Część II)

Rzym, Włochy Ten kongres powinien oferować 
platformę, aby dokonać oceny 
pierwszego roku wprowadzenia 
rozporządzenia ekologicznego (EG 
834/2007 )

www.organic-congress-
ifoameu.org

30.05.-01.06. Bioneers Global Zeist, Holandia Natura jako model dla biznesu, 
technologii I gospodarki

http://www.bioneers.org/
documents/BioneersGlo
bal.pdf

07.07.-10.07. Seminarium: 
Ziemniaki 
ekologiczne – 
perspektywy dla 
Europy 
Wschodniej

Łotwa Seminarium w języku rosyjskim dla 
dużych zakładów odnośnie 
przestawienia się na biologiczną 
produkcje ziemniaków, położenie 
rynku, technikę produkcyjną oraz 
technikę opakowań

www.ekoconnect.org

17.07.-18.07. Oekologika Blaubeuren, 
Niemcy

Targi dla sprzedawców i 
konsumentów zakresie 
ekożywności, zdrowia, odżywiania 
się, ochrony środowiska, czystej 
energii i przyszłości

www.oekologika.com

03.09.-05.09. 4. Seminarium 
Europejskie 
Agrobiodiversity i 
SAVE Meeting 
2010

Zamek 
Criewen, Berlin

„Agrobiodiversity”- decydująca 
częścią różnorodności ekolgicznej

www.wildpferdgehege-
liebenthal.de

09. 3rd International 
Conference 

Kazachstan Branża ekologiczna w środkowych, 
wschodnio europejskich jak także 
środkowoazjatyckich krajach

www.conference.organic
center.kz

26.10.-30.10. Spotkanie Avalon 
Rumunia 2010

Rumunia Spotkanie sieci i konferencja na 
temat zmiany klimatu, 
róznorodności ekologicznej. 
Seminarium o wielofunkjonalności 
gospodarki rolnej

www.avalon.nl

Übersetzung: Magda Zyglewicz
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Czy podobał się Państwu nasz biuletyn informacyjny?

Jeśli tak, to proszę poinformować o nim swoich znajomych lub kolegόw. 

Jeśli biuletyn Informacyjny został Państwu przesłany przez kogoś innego, a chciałby Pan/Pani otrzymaywać go bezpośrednio 
od nas, proszę napisać do nas krόtki email: ‘Subscribe EkoConnect Information Letter’ redaktion@ekoconnect.org.

Jeśli nie chce Pan/Pani otrzymywać Biuletynu Informacyjnego dłużej, proszę napisać do nas krόtki e-mail i wpisać w rubryce 
‘temat’: ‘Unsubscribe EkoConnect Information Letter’. 

Pozdrowienia, 

Redakcja

Avalon to internacjonalna działalność non profit w Holandii, która wspiera aktywnie rolnictwo ekologiczne.

Avalon pomaga gminom wiejskim w rejonie środkowo i wschodnio europejskim i ponadto przy wprowadzeniu trwałego 
społczeństwa wiejskiego. W ten sposób pomagamy naturze i środowisku, socjalnobytowym warunkom i lokalnej gospodarce, 
zawsze w bliskiej współpracy z lokalnymi organizacjami takimi jak gminy, rolnicy, urzędy itd. 

Sieć Avalonu
Jednym z najważniejszych naszych celów jest organizacje, rządy, uniwersytety i ekspertów połączyć za pomocą informacji i 
dyskusji na temat rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska. Wiedza i organizacja produkcyjna jak również sieć rynkowa i 
rozwój odgrywają ważną rolę w programach polityki rolnej i proekologicznej. Do czynności tych należą seminaria, edukacja 
zakładów prowadzących naukę zawodu i prezentację, rozwinięcie instytucji i zintensyfikowanie projektów. 

Przez połączenie wszystkich uczestników powstanie jedna sieć z ponad 150-oma aktorami w zakresie rolnictwa 
ekologicznego, ochrony środowiska, różnorodności biologicznej i długotrwałego rozwoju tego obszaru. Sieć ta połączy ludzi, 
którzy aktywnie ze sobą pracują przy projektach Avalonu wspólnie z ekspertami na europejskim i internacjonalnym poziomie. 
Avalon wspiera tę sieć za pomocą komunikacji i wprowadzenia wyposażenia do polepszenia edukacji.

Członkostwo
Chcą Państwo zostać członkiem sieci? Prosimy o wypełnienie formularza meldunkowego na naszej stronie internetowej 
(www.avalon.nl/Netz). Należą Państwo już do naszej sieci? Zatem zaproście Państwo współpracowników, przyjaciół lub inne 
lobby, aby zostali członkami naszej sieci.

EkoConnect jest organizacją non profit z siedzibą w Niemczech, która wspiera wymianę informacji, wiedzy i doświadczenia w 
dziedzinie rolnictwa ekologicznego. Organizacja ta służy jako sieć dla osób i organizacji, które uczestniczą w bio-sektorze 
europy zachodniej i wschodniej, aby umożliwić im spotkanie i współdziałalność ze sobą. 

Najważniejsze jest wsparcie takich działalności, które są za długotrwałym rozwojem rolnictwa ekologicznego w europie 
środkowej i wschodniej, jak i za połączeniem uczestników oraz za udostępnieniem ekologicznie wytworzonej żywności. Zatem 
EkoConnect pełni funkcję głównego źródła informacji, służy pomocą przy realizacji spotkań, wymiany doświadczeniem i 
dalszej edukacji. Oprócz tego wspiera prywatne i publiczne instytucje przy wprowadzeniu struktur rolnictwa ekologicznego. 
Rada specjalistyczna sluży EkoConnect'owi  radą w sprawach treści i w strategicznych pytaniach.

Członkostwo
Do członków EkoConnect należą eksperci i organizacje z całej Europy z długoletnim doświadczeniem w zmianie 
ekologicznych struktur rolnictwa, ale też osoby, które interesuje nauka i wsparcie eko-idei. Mogą Państwo wesprzeć naszą 
pracę, jeśli zapiszą się Państwo jako członek finansujący lub zwyczajny do naszej sieci. Prosimy o wypełnienie formularza 
meldunkowego na naszej stronie internetowej (http://www.ekoconnect.org/membership.html). Należą Państwo już do naszej 
sieci?  Zatem zaproście Państwo współpracowników, przyjaciół lub inne lobby, aby zostali członkami EkoConnect.

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

1. http://ec.europa.eu/agriculture/organic/toolbox/photos_de&imageid=6CEC778B-DAF7-D406-  
10FC57034040D37A&catid=7EE4332B-19B9-E543-C878E777663E46BF

2. http://ec.europa.eu/agriculture/organic/toolbox/photos_de&imageid=0F01490D-19B9-E543-  
C8F1DC1AE5DDEEA8&catid=54A79A07-19B9-E543-C8562655870B3F51

3. http://www.sxc.hu/photo/683952  

4. http://www.sxc.hu/photo/772047  

5. http://www.sxc.hu/photo/1196242  

6. http://www.sxc.hu/photo/1273994  

7. http://www.avalon.nl/  

8. http://ekoconnect.org/  
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