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И тази година продажбата на екологични продукти от новата реколта и устойчивото
търговско сътрудничество бяха важна тема на осмия Форум за органичен маркетинг,
състоял се на 17. – 19. юни във Варшава. Фактът, че изложбената площ беше с 30%
по-голяма от миналата година е индикатор за видимия растеж на най-голямото
екологично специализирано търговско изложение за биоземеделие в Централна и
Източна Европа, както и за растежа на екопазара в този регион.
В наводнените зони на Централна Европа за съжаление тази година няма да има
реколта за екопроизводителите. Хиляди хектари бяха наводнени. Фондация за
бъдещето на земеделието „Zukunftsstiftung Landwirtschaft“ събира пари за
екопроизводителите. Ние подкрепяме силно тяхната идея за солидарност.
Заплахата от генно инженерство за семената за съжаление все още е нерешен
проблем, с който се е заела инициативата „Save our seeds“. Искрено апелираме към
Вас да подкрепите тяхната работа и петиции на страниците www.saveourseeds.org и
www.no-patents-on-seeds.org.
Желаем на всички наши читатели хубаво лято и приятно четене.
Бернард Янсен, ЭкоКоннект,
Превод от немски език: Галина Димитрова
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1. Регулациите за органично производство преминават през
процес на значителна промяна - организациите и фирмите,
занимаващи се с биологично земеделие, трябва да подкрепят
ИФОАМ ЕС
През 2012 г. бе дадено начало на процеса за преразглеждане на Регулацията за биологично
земеделие (ЕО) № 834/2007). С развитието на пазара на биологични продукти и на самия сектор
през последните години, търсенето на биологични продукти в момента е по-голямо от
предлагането. Европейската комисия смята, че правната рамка трябва да бъде адекватна на
такова развитие и поради тази причина реши да започне процес на преразглеждане на
регламента от 2007, за да не се превърнат биологичното земеделие и производство в жертва на
собствения си успех.
Договорът от Лисабон изисква Комисията да представи законодателно предложение за
Европейския регламент за биологично земеделие пред Европейския парламент и Съвета на
Европейския съюз. Очаква се това да се случи в края на 2013. След това ще започне съвместно
вземане на решение от европейските институции. Тези дискусии вероятно ще отнемат няколко
години или дори повече, имайки предвид, че предстоящите избори за европарламент ще
проведат през 2014 година. В следствие на това, нов или променен регламент вероятно няма да
бъде публикуван преди 2016.
Основните теми в процесa на обсъждане са опростяване, контрол, екологично представяне и
области, които в момента са извън обхвата му.
Опростяването се състои в намаляването на административната тежест за операторите и
контролните органи, както и в това, регламентът да стане разбираем за всички заинтересовани
страни.
Една ефективна система за контрол играе ключова роля за доверието, допринасящо за успеха
на органичните храни и земеделие. Въпреки че настоящата система за контрол работи, открити
са малък брой случаи на измами, настъпили в сектора на биологичното земеделие - въпреки
това, тя може да се подобри още повече.
Органичните потребители ги е грижа за околната среда. В първичното фермерско производство,
органичните регулации вече правят органичния стандарт най-щадящ околната среда. В процеса
на преработка и търговия могат да бъдат извършени някои подобрения в изискванията към тези
оператори.
Органичният текстил и органичната и естествена козметика са високо профилирани сектори,
които все още не са обхванати от регулациите на ЕС. Терминът "органичен" в момента е защитен
за храни и фуражи, но неговата марка трябва да се приложи и в други области.
ИФОАМ ЕС взема активно участие в този процес. От самото начало, тя значително подпомага
Европейската комисия, като предоставя информация, събрана от обширната европейска мрежа.
Позицията на ИФОАМ ЕС е, че законовата рамка може и трябва да се подобри, но за да се
запази стабилността на сектора, основните принципи не трябва да се променят.
В допълнение към по-нататъшното развитие на регламента, от ИФОАМ ЕС твърдо подкрепят
новия Европейски план за действие за биологични храни и биологично производство.
Предходният е от 2004 г., а секторът за органично производство значително се е променил
оттогава.
ИФОАМ ЕС в Брюксел ще продължи да работи и да събира информация от различни участници в
сектора, които да бъдат включени в преразглеждането. ИФОАМ ЕС кани всички органични
организации да вземат участие в този процес и да им бъде предоставена подкрепа и
информация, така че да те могат най-добре да представляват нашия сектор.
Ако искате да се включите, моля свържете се с офиса ни ИФОАМ-ЕС.
Емануеле Бусака
Координатор регламент
emanuele.busacca (at) IFOAM eu.org
www.ifoam-eu.org
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Автор: Емануеле Бусака. Превод: Nadezhda Nikolova, Коректура: Boryana Kalusheva
This document has been proof-read by Boryana Kalusheva within the PerMondo project that is supported by
the translation agency Mondo Agit. PerMondo offers free translations to NGO worldwide.
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2. Темата „ограбване на земя“ засяга също средна и източна
Европа
В източна Европа нараства броя на земите, закупени на чужденци. Според информация на
„Стандарт Нюз“ най-сериозно засегнатата източно европейска страна е Украйна, но също така и в
Румъния, Литва, България или Източна Германия закупуването на земя се случва в големи
размери. Сред инвеститорите обикновено са фондове и аграрни фирми от западна Европа и
държавите от Персийския залив. Например датската фирма Янтцен, която стопанисва 17.000
хектара в Чехия, Словакия и Румъния. Но капиталът идва и извън Европа. Една китайска фирма
например обяви, че иска да отглежда плодове и зеленчуци в Румъния. А Либия била закупила
250.00 декара в Украйна. Чуждестранните инвеститори са привлечени най-вече от добрите почви,
ниските цени на площите и аграрните субсидии на ЕС (източник: Die Presse.com).
Някои неправителствени организации определят закупуването на големи площи земя като
„ограбване на земя“, едно понятие със силно отрицателно значение. При това последствията за
засегнатите държави са разнообразни. От една страна чуждестранните аграрни инвестиции
могат да допринесат за покачването на селскостопанската продуктивност. От друга страна обаче
закупуването на земя може да доведе до загубата на работни места и до намаляването на
биоразнообразието. Съществува също така и опасност за покачване на цените за продажба и
даване под наем на селскостопански площи.
Според сведения на всекидневника „Франкфуртер Рундшау“ аграрното министерство във
Варшава се стреми да избегне чуждестранното закупуване на земи и да продава държавните
площи на полски земеделци. Става въпрос за почти два милиона декара, които по време на
социализма са били обработвани от държавните фирми.
Също и в Унгария правителството търси решения. В миналото преди всичко фермери от съседна
Австия често закупуваха там големи земеделски площи. Унгарското правителство прие наскоро
промяна в конституцията, която забранява продажбата на селскостопанки площи на чужденци. За
момент не е ясно дали това е съвместимо с европейското законодателсто .
Истинските измерения на проблема трудно могат да се определят поради липсата на
транспарентност. Според сведения на Немския институт за правата на човека през последните
годин са продадени или дадени под наем 80 милиона декара земя, преди всичко в Африка. Това
съответства на около 5% от селскостопанската площ в света (източник: Lexikon der
Nachhaltigkeit).
Автор: Лиcа Caндep, ЭкоКоннект Певод от немски език Таня Гочева-Боева
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3. Основаване на Сдружение на производителите на овче и козе
мляко
„По отношение на производството на овче и козе мляко Германия е развиваща се страна.“ Това
са думи на Себастиан Шефер, председател на прясно основаното сдружение на
производителите на овче и козе мляко (на немски Vereinigung der Schaf- und Ziegenmilcherzeuger
e.V. или VSZM), което иска да се заеме с тази задача. Сдружението беше основано през ноември
2012 г. в Аполда (близо до Лайпциг) и представлява интересите на работещи по конвенционална
и екологична технология производители на овче и козе мляко във и извън страната.
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Особено големи предизвикателства поставя отглеждането на животните – поради липса на
време професионалните отглеждачи на млекодайни овце и кози рядко се ангажират в
животновъдски сдружения. Поради това сдруженията за козевъдство често представляват
предимно интересите на любителите козевъди. Освен стагниращия напредък в развъждането
проблем е и липсата на достатъчни данни за млекопроизводството в предприятията за дребен
преживен добитък. Така например не достигат данните за едно хоризонтално сравнение на
предприятията, с което да се изчисли производителността в бранша. Това обаче е необходимо,
за да може производителите да изчислят своята собствена икономическа ефициентност. „В
момента има много самотни бойци, които се справят на принципа опит-грешка. По този начин
обаче вече са се провалили много ръководители на предприятия и особено новите в бранша.“,
казва г-н Шефер. Един централен орган като VSZM има за цел да опрости централизирането на
цифри и информация и едновременно с това да бъде адрес за контакти.
Важна цел при това е да се даде възможност за комуникация между развъждачите на дребен
добитък и да се осъществи международният информационен обмен с цел обмяна на опит.
Най-често използваното средство за комуникация на VSZM ще бъде вероятно интернет сайтът
му. Той ще съдържа отдел за членове, който ще предлага информации например за цените на
млякото в различни европейски страни, както и ще се публикува информация за бранша и за
различни мероприятия. Запланувани са също както борса за обмяна на опит така и животинска
борса. В сътрудничество с животновъдските сдружения е възможно организирането на търг за
расов добитък. За потребителите се предвижда отдел на сайта, който информира за овчето и
козето мляко. За да се „съберат“ потребителите и членовете, последните могат да се представят
чрез портрети на фермите си.
VSZM
има
подкрепата
на
Сдружението
за
традиционна
млекопреработка
(www.milchhandwerk.info) и от Биоланд. Продължават да се търсят и други сдружения и спонсори.
Всички стопани на овце и кози могат да вземат участие в изграждането на междубраншовата
организация. При интерес се обърнете към г-н Себастиан Шефер (председател), телефон +49
2264 1585, info@schafundziegenmilch.org.
Автор: Лилиан-Mapлeн Бeк, ЭкоКоннект, Превод от немски език: Галина Димитрова, корекция:
Таня Гочева-Боева
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4. Форумът за биологичен маркетинг (Organic Marketing Forum)
отбелязва растеж на изложителите и посетителите
Organic Marketing Forum – от 17-ти до 19-ти юни във Варшава се проведоха осмите западно- и
източноевропейски био-изложение и конференция за обмяна на опит и контакти – с 30 % поголяма изложбена площ и 8 % повече посетители. Участваха търговци, производители и
земеделци от 27 страни. Основна тема на форума бяха разсъжденията относно негативното
влияние на евентуалната зона за свободна търговия между Съединените Американски Щати и
Европейския Съюз.
Около 380 посетители от 27 страни
пристигнаха в полската столица, за да
научат повече за европейските биопазари, както и да създадат нови бизнес
контакти. Като цяло, организаторите на
събитието регистрираха покачване на
числото на посетителите с 8 %, броят на
изложителите нарасна с 14 %, а
изложбената площ се увеличи с 30 %. С
това форумът за пореден път може да се
счита за най-голямата био-бизнес среща
в Централна и Източна Европа.
Развитието
на
форума
показва
нарастването
на
интереса
към
биологичния сектор в Централна и

Изложбен щанд на Organic Marketing Forum
Снимка: ЭкоКоннект
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Източна Европа от страна на предприятията и потребителите. В Полша и Балтийските страни бе
наблюдаван динамичен растеж на икономическия сектор от 10 до 15% на година. Числото на
преработвателните предприятия в Полша нарасна през 2012 г. на повече от 310.
Основният фокус на форума лежеше освен върху пазара за хранителни продукти и върху сектора
за производство на суровини. В този сектор страните производителки на суровини като Украйна,
Литва и Словакия разширяват предлагането си, а нови страни като Русия и Молдавия започват и
да предлагат суровини. Освен това, биологичната обработваема площ в Полша нарасна през
последните пет години с повече от 100 % на около 660 000 хектара през 2012.
Що се отнася до бъдещото развитие на биологичния сектор, много от участниците във форума се
опасяват, че плануваното споразумение за свободна търговия между Европейския Съюз и САЩ
ще се превърне в заплаха. Бернхард Янсен, председател на ЕкоКонект наблегна в откриващата
си реч на опасността за сигурността на хранителните продукти в ЕС, произлизаща от това
споразумение, и заяви, че времето за реакции срещу тази заплаха е настъпило.
В съответствие с новото подзаглавие на форума: „Източно-западно европейско изложение и
нетуъркинг-конференция”, фокусът на събитието лежеше освен върху изложението и
конференцията също така и върху възможностите за обмен на контакти. Особено спийднетуъркинг сесиите се оказаха ценна подкрепа за участващите предприемачи: купувачи и
търговци стоят един срещу друг по време на двеминутни продуктоориентирани срещи и сменят
местата си по реда след даден сигнал. Около 20 фирми използваха и възможността да се
представят с кратки презентации в залите на изложението.
Нови бяха също така и обученията специално за био-търговците от Полша. Те обхващаха
въпроси засягащи изграждането на сиртимента, общуване с клиенти, персонално управление и
кооперация с други страни. Наред с други опитни био-търговци лекции изнесоха Майнрад Шмит
(Terra Naturkost) и Георг Кайзер (BioCompany) както и Карин от консултанска фирма Klaus Brau.
ЕкоКонект – Интернационален център за екологично земеделие в Средна и Източна Европа е от
осем години основният организатор на Форума за Биологичен Маркетинг. Форумът бива
организиран в съвместна работа с „BioFach“ – водещо световното изложение за био-продукти
Нюрнберг. Част от партньорските организации са и полското дружество на биологичните селски
стопани „Ekoland“, полското преработвателно дружество “Polska Ekologia”, полския аграрен
консултантски център Radom (CDR), както и Виенското дружество на търговците на биологични
стоки (ORA). Форумът за биологичен маркетинг има два спонсора: полското министерство на
земеделието и Европейската група на международния съюз на движенията за биологично
земеделие (IFOAM).
Допълнителна информация и снимки можете да намерите на адрес: www.organic-marketingforum.org
Автор: ЭкоКоннект, Превод: Мария Тачева, корекция: Таня Гочева-Боева
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5. Местен портрет: Финландия
Финландия е най-северната страна в света, която е способна да произвежда напълно
самостоятелно основните си аграрни продукти. До 60-те години на миналия век пет милионното
финландско население е живяло предимно в аграрно организирано общество. Финландия
разполага с много гори и безброй езера. Едва 5 % от площта на страната е обработваема (2,2
милиона хектара), като става дума предимно за орна земя. Пасбищата по принцип са част от
земите за сеитбообращение и се орат на всеки няколко години.
Събирането и отглеждането на горски плодове и гъби играят също така важна роля, тъй като
дивите продукти от Финландия се считат за деликатес по цял свят. Финландското производство
на хранителни продукти обикновено се ръководи от малки семейни предприятия, но въпреки че
броят им през последните десетилетия рязко е намалял, те са се развили. Производството на
био продукти получава голям тласък през 1990 г. след въвеждането на национална програма за
преустройство. По това време в страната има вече 373 еко стопанства. До 1994 г. броят им
нараства на 1 818. След приемането на Финландия в Европейския съюз през 1995 г. се стига до
срив в производствените цени и в резултат на това все повече земеделци опитват късмета си в
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производството на био продукти. През следващите години броят на еко стопанствата нараства
още повече и в момента техният брой е около 4 300, докато общият брой на всички земеделски
предприятия в страната продължава да намалява. Еко стопанствата обработват общо 205 000
хектара и с големина около 48 хектара всяко, са с около 10% по-големи от обикновените
стопанства.
Приблизително 40% от еко стопанствата
отглеждат
животни,
но
броят
на
регистрираните стопанства, удобрени за
отглеждането на животни по екологичен
начин, е само 432. Това очевидно
несъответствие се дължи на факта, че
отглеждането на животни по екологичен път
не е предпоставка за удобрението на земята
като екологично обработваема. Субсидии за
екологично производство могат да бъдат
получавани
само
за
обработка
на
земеделските
площи.
Допълнителни
поощрения за отглеждане на животни
съществуват едва от 2005 г.
Във Финландия почти не съществува
Във Финландия повечето биохрани се продават в
супермаркети. Мерви Саaрела в S-Market Bulevardi
обработвателна и търговска структура за
представя био-ръжен хляб на фирма Samsara. Снимка:
екологични животински продукти. Затова
Ерки Пьоутаниеми
много
стопанства
произвеждат
сами
продуктите си. Около 12% от тях произвеждат сами месо и 5% - мляко. Приблизително 30%
произвеждат зърно.
Въпреки че броят на екологично обработваните площи нараства, повишеното търсене не може
да бъде задоволено. Това се дължи на увеличаващата се консумация на био продукти, но преди
всичко и на нарастващото количество храна, необходимо за отглеждането на животни по
екологичен начин. Тази тенденция може да се наблюдава и на пазара за зърно: след
дългогодишен износ на зърно, днес на Финландия ѝ се налага да внася екологични ръж, ечемик и
дори пшеница. Единствено производството на овес все още е в повече.
За тези, чието любопитство относно екологичното земеделие във Финландия бе събудено и искат
да научат повече: агрономите Ерки Пьойтениеми и Маря Нуора, и двамата ангажирани в тази
област от повече от 20 години, са съставили предан портрет на финландското производство на
био продукти, включващ земеделски стопанства и предприятия по веригата на добавената
стойност. През 2010 г. започва тяхното пътешествие из Финландия, по време на което посещават
еко стопанства и предприятия. Книгата им съдържа множество впечатляващи и вдъхновяващи
фотографии, направени от Ерки Пьойтениеми, които разкриват истината за екологичното
земеделие във Финландия.
Книгата ”TALES OF ORGANICS IN FINLAND” може да бъде поръчана на адрес:
http://erkinkuvat.luomusalonki.fi/tales-of-organics-in-finland/ (на английски и финландски език, 200
страници, цена: около 35 €).
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Източници:
http://www.foodfromfinland.com/files/687/Okologischer_Landbau_in_Finnland_2008.doc
Автор: Сампса Хейнонен,

(15.07.2012),

http://www.organic-finland.com/wp/organics-in-finland/ (15.07.2012), Автор: Ерки Пьойтениеми
Авторы Сюзанна Гебхардтом & Лилиан-Mapлeн Бeк, ЭкоКоннект, Превод на български: Мария
Тачева, Коректура: Елица Стойчева
Document proof-read by the PerMondo initiative and the translator Elitsa Stoycheva, thanks to the help of
the Mondo Agit translation agency. PerMondo is a project created by this agency that offers free translations
to charities.
*

*

*

*

*
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6. Календар на мероприятията
Дата

Мероприятие

Място

Тема

Уебсайт

13.09.2013 27.09.2013

Faire Woche
2013
Справедлива
седмица 2013

Германия

федерална акционна
седмица по въпроси на
справедливата търговия с ок.
5000 мероприятия

http://www.fairewoche.d
e/veranstaltungen

25.09.2013

“Ökologisch
Handeln”
„Да действаме
екологично“

Долна Силезия,
Полша

Работилница: Оптимизация
на мениджмънта в
директната продажба

www.ekoconnect.org

29.09.2013 04.10.2013

Международен
конгрес
Apimondia

Киев,
Украйна

Модерно пчеларство в
Европа

http://apimondia2013.or
g.ua/en/

05.10.2013
-09.10.2013

Anunga 2013

Кьолн,
Германия

Водещият в световен мащаб
панаир по храненето за
търговци, гастрономи и
пазара за хранене извън
дома

http://www.anuga.com

09.10.2013 13.10.2013

ICOAS

Будапеща и
Егер,
Унгария

Актуални теми от
изследователската дейност в
областта на екоземеделието

www.icoas2013.org

07.10.2013 10.10.2013

POLEKO

Познан,
Полша

Специализиран панаир на
тема екология, опазване на
околната среда и комунални
услуги

http://poleko.mtp.pl/en/

09.10.2013 13.10.2013

ICOAS

Будапеща и Eger,
Унгария

актуални изследвания от
областа на биологичното
селско стопанство

www.icoas2013.org

30.10.2013
-03.11.2013

INDAGRA

Букурещ,
Румъния

Международен панаир за
отглеждане на полски
култури, градинарство,
винарство и животновъдство

http://www.indagra.ro/ab
out

17.01.2014
-26.01.2014

Grüne Woche
Зелена седмица

Берлин,
Германия

Най-големият в света панаир
за храненето, селското
стопанство и градинарството

http://www.gruenewoch
e.de/

22.01.2014
-23.01.2014

BioVak 2014

Цволе,
Холандия

Специализиран панаир за
целия сектор на биологично и
устойчиво земеделие

http://www.biovak.nl

04.02.2014
-07.02.2014

SALIMA 2014

Брюн,
Чехия

Международен панаир по
храненето

http://www.bvv.cz/de/sal
ima/

12.02.2014
-15.02.2014

BIOFACH &
VIVINESS

Нюрнберг,
Германия

Водещият в света панаир за
биопродукти

http://www.biofach.de
http://www.vivaness.de

Превод от немски език: Галина Димитрова
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Хареса ли Ви информационният ни бюлетин?
Ще се радваме, ако го препоръчате на заинтересовани ваши колеги и познати. Ако имате някакви коментари, критики
или предложения за подобряването му, моля свържете се с Авалон или ЕкоКонект. Вашите коментари относно темите
и качеството на статиите и преводите са много важни за нас.
Ако искате да получавате информационния ни бюлетин директно на вашата електронна поща, моля пратете ни
съобщение с текст “Subscribe Information Letter” в полето Subject на електронен адрес redaktion@ekoconnect.org. Ако за
в бъдеще не искате вече да получавате бюлетина ни, моля изпратете ни имейл с текст “Unsubscribe Information Letter”
в полето Subject. Този бюлетин е съвместен проект на ЕкоКонект и Авалон. Преводите са направени с помощтта на
нашите преводачи-доброволци. Ако имате желание да ни помагате при превода, моля не се колебайте да се свъжете с
нас.
С уважение, Редакторите
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EkoConnect е нон-профит-организация със седалище в Германия и насърчава обмена на информации, знание и опит
в областта на екологичното земеделие. Организацията служи като мрежа за хора и организации, ангажиращи се в биосектора в Западна и Източна Европа, в която те да се срещат и да съдействат едни с други.
Основната цел е подпомагане на мероприятия за устойчиво развитие на екологичното земеделие в Средна и Източна
Европа, обединяване на активисти и повишаване на разположивостта на екологично произведени хранителни стоки.
За целта EkoConnect функционира като информационен център, насърчава възможности за запознаване, обмен на
опит и тренинзи и подпомага частни и обществени институции при изграждането на структури на екологичното
земеделие. Подкрепа при това EkoConnect получава от борд от експерти, които го съветват при елементарни и
стратегически въпроси.
Членство. Членове на EkoConnect са експерти и организации от цяла Европа с дългогодишен опит в прилагането на
екологични земеделски структури, а и други, които не са експерти, но се интересуват от философията зад био-идеята
или искат да я насърчават. Вие може да помогнете, да насърчавате работата ни, като станете „подпомагащ член” или
„редовен член”. Моля, попълнете формуляра за регистрация на уебсайта ни (www.ekoconnect.org). Вече сте член?
Тогава поканете колеги, приятели или други заинтересовани да станат член на EkoConnect.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

