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Milí čtenáři,
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ekologické zemědělství
střední a východní Evropy
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+49 (0) 351-20 66 172
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+49 (0) 351-20 66 174
info@ekoconnect.org
www.ekoconnect.org

Propagace bioproduktů letošní sklizně a dlouhodobá obchodní spolupráce se znovu
staly nejdůležitějšími tématy osmého ročníku Ekologického marketingové fóra OMF
konaného ve dnech 17. až 19. června ve Varšavě. Třicetiprocentní nárůst výstavní
plochy oproti minulému roku svědčí o důležitém rozmachu nejen této obchodní výstavy
bioproduktů, která je největší svého druhu ve střední a východní Evropě, ale i o rozvoji
trhu s biovýrobky v tomto regionu.
V zatopených oblastech střední Evropy nemají ekologičtí zemědělci bohužel často co
sklízet. Tisíce pozemků se ocitlo pod vodou. Prostřednictvím internetové stránky
www.zs-l.de vybírá nadace Zukunftsstifung Landwirtschaft peníze na podporu
ekologických zemědělců. Tato akce solidarity se těší naší plné podpoře.
Ohrožení osiva genetickým inženýrstvím je stále aktuální téma, kterým se zabývá
projekt “Zachraňte naše osivo”. Upřímně žádáme o podporu jejich činnosti a o petice,
které můžete zasílat na adresu www.saveourseeds.org a www.no-patents-onseeds.org.
Všem našim čtenářům přejeme hezké léto a požitek z četby.
Bernhard Jansen, EkoConnect

překlad: Lenka Huntley
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1. Nařízení Rady o ekologickém zemědělství prochází významnými
změnami – ekologické organizace a společnosti by měly podpořit
IFOAM EU
V roce 2012 začal proces přezkoumání Nařízení Rady o ekologickém zemědělství (EC) č. 834/2007.
Protože došlo během posledních let k významnému rozšíření trhu s bioprodukty a
následnému rozmachu tohoto sektoru, přičemž tento nárůst bude pravděpodobně pokračovat, převyšuje
poptávka po bioproduktech v současné době jejich nabídku. Evropská Komise se domnívá, že právní
rámec musí být schopen podpořit tak rychlý vývoj a proto došla k rozhodnutí zahájit proces
přezkoumání nařízení z roku 2007, aby tak zamezila tomu, že se ekologické zemědělství a výroba
stanou obětí vlastního úspěchu.
Lisabonská smlouva rovněž požaduje, aby Komise předložila právní návrh Evropského nařízení o
ekologickém zemědělství Evropskému parlamentu a Radě Evropské Unie. Očekává se, že se tak
uskuteční na konci roku 2013. Evropské instituce poté zahájí proces spolurozhodování. Tato jednání
pravděpodobně potrvají pár let – nebo dokonce i déle vzhledem k tomu, že se volby do Evropského
parlamentu budou konat v roce 2014. Proto bude nové či upravené nařízení s největší
pravděpodobností zveřejněno nejdříve v roce 2016.
Hlavními projednávanými tématy jsou zjednodušení, kontrola, environmentální výkonnost a oblasti
momentálně mimo rámec nařízení.
Pojem zjednodušení se zabývá snižováním administrativního zatížení pro provozovatele a kontrolní
úřady a zesrozumitelněním nařízení pro všechny zainteresované osoby.
Efektivní systém kontroly je klíčovým prvkem věrohodnosti, která je velmi důležitá pro úspěch
biopotravin a ekologického zemědělství. Ačkoliv stávající systém kontroly funguje – několik málo
podvodných případů bylo v sektoru ekologického zemědělství odhaleno – je nicmémně možné tento
systém dále vylepšovat.
Spotřebitelé biovýrobků mají též zájem na životním prostředí. Požadavky nařízení o ekologickém
zemědělství na úrovni primární výroby farem činí z ekologických norem ty nejpříznivější pro životní
prostředí. Na úrovni zpracování a trhu mohou být učiněna některá zlepšení ohledně požadavků na tyto
provozovatele.
Ekologický textil a přírodní a bio kosmetika jsou velmi sledovaná odvětví, která dosud nejsou zahrnuta
v Nařízení Evropské Rady o ekologickém zemědělství. Pojem „bio“ je momentálně chráněn pro
potraviny a krmivo a jeho rozšíření na tyto oblasti musí být zváženo.
IFOAM EU se na tomto procesu aktivně podílí. Od svého vzniku poskytuje Komisi důležité informace
založené na zpětné vazbě ze své rozsáhlé evropské sítě. IFOAM EU se domnívá, že právní rámec
může a musí být vylepšen, v zájmu zachování stability v tomto odvětví však nesmí dojít k narušení
základních principů.
Kromě podpory dalšího rozvoje Nařízení Rady, je Skupina IFOAM EU rozhodným zastáncem nového
Evropského akčního plánu pro biopotraviny a ekologické zemědělství. Ten předchozí je z roku 2004 a
od té doby došlo v ekologickém odvětví ke značnému rozvoji.
Po celou dobu přezkoumání bude IFOAM EU v Bruselu dále pokračovat ve své práci a ve
shromažďování informací od různých aktérů tohoto sektoru. IFOAM EU vyzývá všechy ekologické
organizace, aby se o tento proces zajímaly a poskytly organizaci svoji podporu a informace tak, aby
mohlo IFOAM EU naše odvětví co nejlépe reprezentovat.
Pokud se chcete zapojit i vy, kontaktujte prosím, kancelář IFOAM EU.
Emanuele Busacca
Regulační koordinátor
emanuele.busacca (at) ifoam-eu.org
www.ifoam-eu.org
autor: Emanuele Busacca, překlad z angličtiny: Lenka Huntley
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2. Zabírání půdy ve střední a východní Evropě
Ve východní Evropě se stále rozmáhá zkupování půdy cizinci. Podle „Standard News“ je nejvážněji
postiženým státem východní Evropy Ukrajina, spolu s Rumunskem, Litvou, Bulharskem a východním
Německem. Investory jsou zejména investiční a zemědělské společnosti ze západní Evropy a států
Perského zálivu jako například dánský společnost „Jantzen“, která obhospodařuje 17.000 hektarů půdy
v České republice, na Slovensku a v Rumunsku. Kapitál též přitéká z mimoevropských zemí: jistá
čínská společnost dala najevo zájem o produkci ovoce a zeleniny v Rumunsku; Libye údajně získala na
Ukrajině 250.000 hektarů půdy. Pro zahraniční investory je atraktivní zejména úrodná půda, nízké ceny
půdy a zemědělské dotace z Evropské Unie. (Zdroj: Die Presse.com)
Rozsáhlé pozemky východní Evropy, zařazené některými nevládními organizacemi na seznam “zabrané
půdy”, nepřináší pouze výhody, ale i nevýhody. Pro postižené země může mít zabírání půdy mnoho
katastrofálních následků. Přesto, že mohou velké zahraniční investice oživit zemědělskou výrobu,
mohou též zapříčinit ztrátu pracovních příležitostí a biologické rozmanitosti či nárůst prodeje
zemědělských pozemků a zvyšování cen nájemného.
Polské ministerstvo zemědělství chce podle “Frankfurter Rundschau” zabránit takovýmto odkupům půdy
a spíše pronajmout státem vlastněnou půdu polským farmářům. Celkově se jedná o 2 milióny hektarů
půdy, která byla za socialismu obhospodařovaná státními podniky.
Také maďarská vláda hledá řešení. V minulosti skoupili rakouští zemědělci významnou část půdy
v Maďarsku, a tak zdejší vláda zakotvila do své ústavy zákaz prodeje půdy cizincům. Není však dosud
jasné, jestli je toto nařízení v souladu s evropským právem.
Vzhledem k nedostatečné průhlednosti je těžké odhadnout skutečný rozsah zabírání půdy. Podle
německého Institutu pro lidská práva bylo zejména na africkém kontinentě za posledních několik let
prodáno či pronajato až 80 miliónů hektarů půdy. To odpovídá pěti procentům veškeré celosvětové
zemědělské plochy. (Zdroj: Lexikon der Nachhaltigkeit)
autor: Lisa Sander, EkoConnect, překlad z angličtiny: Lenka Huntley
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3. Založení registrovaného sdružení producentů ovčího a kozího
mléka
“Pokud jde o produkci ovčího a kozího mléka, patří Německo mezi vyspělé země” tvrdí ředitel nedávno
založeného registrovaného sdružení producentů ovčího a kozího mléka (VSZM) Sebastian Schäfer,
který převezme záležitost do svých rukou. Sdružení bylo založeno v listopadu 2012 v Apoldě (nedaleko
Lipska) a obhajuje zájmy producentů ovčího a kozího bio mléka v Německu i v zahraničí.
Mimořádnou výzvu představuje samotný chov: profesionální chovatelé dojných ovcí a koz jsou z důvodu
nedostatku času jen zřídka členy chovatelských sdružení. Sdružení chovatelů koz a ovcí, jejichž členové
provozují chovatelství jako hobby, se proto často zaměřují právě na chov. Dalším problémem je pak
zdlouhavý proces chovu a dále pak kolísavé údaje o zisku z mléčných farem s malými přežvýkavci.
Existuje například jen velmi málo údajů pro horizontální srovnání trhu, což znemožňuje odhad zisku
producentů ovčího a kozího mléka. Takovýto odhad je však nezbytný k výpočtu ekonomické návratnosti.
“V současné době existuje mnoho jednotlivých konkurentů, kteří se řídí pouze metodou pokusů a omylů.
A právě to je důvod neúspěchu mnoha farmářů, především těch, kteří nově vstoupili na trh” říká
Schäfer. Centrální organizace jako je VSZM zjednoduší seskupení údajů a informací. Navíc se na ni
farmáři budou moci obrátit.
Hlavním zájmem je tedy umožnit komunikaci mezi chovateli ovcí a koz na domácí, ale i zahraniční
úrovni, a poskytnout jim tak možnost vzájemně sdílet své zkušenosti a poznatky.
Nejfrekventovanější formou komunikace VSZM bude pravděpodobně domovská stránka na internetu.
Ta bude obsahovat prostor vyhrazený členům, kde budou uvedené například ceny mléka v různých
evropských zemích, ale také informace z odvětví a pořádané akce. Počítá se též s tím, že stránka bude
obsahovat prostor pro výměnu zkušeností a nabídku dobytka. Ve spolupráci s chovatelskými sdruženími
bude navíc možné uskutečnit aukce chovných zvířat. Na domovské stránce bude též prostor pro
spotřebitele s informacemi o ovčím a kozím mléce. Členové se budou moci přiblížit spotřebitelům tím,
že zde představí své farmy.
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VSZM je podporováno sdružením pro zpracování bio mléka z ekologického
(www.milchhandwerk.info) a sdružením Bioland. Hledají se další sdružení a podporovatelé.
chovatelé koz a ovcí se mohou podílet na budování zastoupení tohoto odvětví. Zájemci se
obrátit na Sebastiana Schäfera (ředitele) na telefonním čísle +49 2264 1585 nebo na
info@schafundziegenmilch.org.

chovu
Všichni
mohou
adrese

autor: Lilian-Marleen Beck, EkoConnect, překlad z angličtiny: Lenka Huntley
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4. Organic Marketing Forum (OMF) zaznamenalo zvýšený počet
vystavovatelů a návštěvníků
Organic Marketing Forum (OMF) – 8. evropský obchodní veletrh bioproduktů a networkingová
konference spojující firmy a organizace z východu a západu Evropy, která se konala ve dnech 17.
až 19. června 2013 ve Varšavě zaznamenala rozšíření výstavní plochy o 30% a zvýšení počtu
návštěvníků o 8%; zúčastnili se maloobchodníci, výrobci a farmáři z 27 zemí; účastníci vyjádřili
obavy z negativního dopadu zóny volného obchodu mezi USA a EU.
Asi 380 návštěvníků z 27 zemí přijelo do polského hlavního města, aby se zde dozvěděli více o
evropském trhu s bioprodukty a navázali nové obchodní kontakty. Organizátoři akce zaznamenali
celkové zvýšení počtu návštěvníků o 8 %, vystavovatelů o 14 % a výstavní plochy o 30 %. Tím se OMF
znovu stává největším obchodním setkáním v oblasti bioproduktů ve střední a východní Evropě.
Rozvoj OMF odráží vzrůstající zájem firem a spotřebitelů o biosektor střední a východní Evropy (CEE).
Polsko a pobaltské státy zaznamenaly dynamický nárůst obchodu v tomto sektoru asi o 10 až 15% za
rok. V Polsku se zvýšil počet zpracovatelů v roce 2012 na více než 310.
Druhým ústředním bodem OMF byl vedle
potravinářského trhu též sektor surovin.
Zaběhlí producenti surovin jako Ukrajina,
Litva a Slovensko své nabídky rozšiřují a
nové země jako Rusko či Moldava začínají
suroviny nabízet. Také v Polsku se
bioplocha za posledních pět let rozšířila o
více než 100%, tedy asi na 660.000 hektarů
v roce 2012.
Co se týká dalšího rozvoje biosektoru,
mnoho účastníků OMF označilo plánovanou
smlouvu o volném obchodu mezi EU a USA
za hrozbu. Ve své zahajovací řeči upozornil
Bernhard Jansen na to, že by se v důsledku
této smlouvy mohla ohrozit bezpečnost
potravin v EU a prohlásil, že nadešel čas
jednat.

Výstavní areál na Organic Marketing Forum,
Foto: Ekonnect

Jak napovídá nový podtitul OMF “Evropský obchodní veletrh bioproduktů a networkingová konference
spojující firmy a organizace z východu a západu Evropy”, akce se kromě výstavy a konference zaměřila
též na nové prvky networkingu. Cennou podporou pro obchodní účastníky byl zejména nově uvedený
Speed Networking: dvouminutová sezení, při kterých kupující a prodejce určitého výrobku sedí na
židlích v řadách proti sobě a na znamení se posouvají o židli dál. Speed Networking vyvolalo též kladné
ohlasy u ostatních účastníků, kteří vyjádřili zájem zúčastnit se příští rok. Asi 20 společností využilo též
příležitosti představit svoji společnost v krátkých odlehčených prezentacích v prostorách výstavní haly.
Nově se na programu též objevilo školení polských maloobchodníků, zahrnující prvky marketingu,
personálního managementu a příležitost k rozvoji obchodní spolupráce. Mimo jiné se zkušení
obchodníci s bioprodukty jako Meinrad Schmitt (Terra Naturkost) a Georg Kaiser (BioCompany), ale
také Karin Lösch z Communications Consulting Klaus Braun podělili o svoje know how.
EkoConnect – Mezinárodní centrum pro ekologické zemědělství střední a východní Evropy je již osmým
rokem hlavním organizátorem OMF. Forum je organizováno ve spolupráci se Světovým veletrhem
bioproduktů a ekologického zemědělství v Norimberku “BioFach“. Partnery jsou také Polské sdružení
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ekologických farmářů “Ekoland”, Polské sdružení výrobců “Polska Ekologia”, Polské poradenské
centrum pro zemědělství Radom (CDR) a Sdružení ekologických maloobchodníků Vienna (ORA).
Organic Marketing Forum má dva sponzory: polské ministerstvo zemědělství a Mezinárodní organizaci
ekologických zemědělců při Evropské Unii (IFOAM).
Více informací a fotografií najdete na www.organic-marketing-forum.org.
autor: EkoConnect, překlad z angličtiny: Lenka Huntley
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5. Zeměpisná fakta o Finsku
Finsko je nejsevernější zemí na světě, která je soběstačná ve většině důležitých zemědělských výrobků.
Až do šedesátých let minulého století žilo pět miliónů Finů v převážně zemědělské společnosti. Finsko
má mnoho lesů a nespočet jezer. Zemědělství využívá jen asi 5% (2,2 miliónů hektarů) celé jeho plochy.
Jedná se téměř výhradně o ornou půdu. Pastviny jsou většinou součástí systému střídání plodin a orají
se vždy za několik let.
Důležitou roli hraje též pěstování planě rostoucího bobulového ovoce a hub, protože si na lahůdkách z
finské přírody pochutnávají lidé po celém světě. Potravinářskou produkci mají ve Finsku většinou na
starosti malé rodinné firmy, přestože se jejich počet a objem v poslední dekádě rapidně zvýšil. V roce
1990 dostalo ekologické zemědělství díky národnímu přestavbovému programu velkou vzpruhu. V tu
dobu bylo už ve Finsku 373 ekofarem. Do roku 1994 se jejich počet zvýšil na 1.818. Po vstupu Finska
do EU v roce 1995 došlo k prudkému poklesu indexu výrobních cen a mnoho dalších farmářů se pustilo
do ekologického zemědělství. V následujících letech se počet ekofarem ještě zvýšil a v současné době
se jejich počet pohybuje kolem 4.300, zatímco celkový počet zemědělských podniků ve Finsku neustále
klesá. Ekofarmy obhospodařují celkově 205 tisíc hektarů půdy, každá farma má asi 48 hektarů, což
znamená, že jsou asi o 10% větší než tradiční farmy.
Asi 40% ekofarem se dále zabývá chovem hospodářských zvířat, ačkoliv pouze 432 farem má status
registrované chovné ekofarmy. Tento očividný rozpor se může vysvětlit tím, že biochov zvířat není
podmínkou pro to, aby byla půda schválena jako ekologicky obhospodařovaná.
Zemědělské oblasti mohou získat samostatné
dotace na biovýrobu. Doplňkový příspěvek na
živočišnou výrobu existuje od roku 2005.
Ve
Finsku
existuje
jen
velmi
málo
zpracovatelské a odbytové infrastruktury pro
živočišnou
biovýrobu.
Mnoho
farmářů
zpracovává své výrobky samostatně. Asi 12%
farem se v nějaké podobě zabývá zpracováním
masa a 5% farem zpracováním mléka. Asi
30% farem zpracovává plodiny.
I když se ekologicky obhospodařované plochy
rozšiřují, stále ještě nemohou uspokojit
neustále rostoucí poptávku. Poptávka se
zvyšuje v důsledku stoupající spotřeby
Většina biovýrobků se ve Finsku prodává v supermarketech.
biovýrobků spotřebiteli a především pak v
Mervi Saarela na S-Market Bulevardi představuje organický
důsledku
zvýšeného
množství
krmiva
kysaný žitný chléb Samsara. Foto: Erkki Pöytäniemi
potřebného pro biochov zvířat. Tento trend je
možno pozorovat na trzích plodin, kde se z Finů, kteří tak dlouho plodiny vyváželi, stávají nyní dovozci
biožita, bioječmene a dokonce i biopšenice. Nadbytek se v současné době registruje pouze u ovsa.
Pokud vás téma ekologického zemědělství ve Finsku zajímá a chcete se o něm dozvědět více,
agronomové Erkki Pöytäniemi a Marja Nuora, kteří v této oblasti působí již přes dvacet let, vytvořili
láskyplný potrét finského ekologického zemědělství, tím že zobrazili farmy a podniky dodavatelského
řetězce. V roce 2010 začali cestovat po Finsku a navštěvovat biofarmy a ekologické podniky. Kniha
obsahuje velké množství Erkkiových působivých a strhujících fotografií, které doplňují jejich příběhy, ve
kterých sdílejí své zkušenosti a odhalují pravdivý obraz finského ekologického zemědělství.

6
Knihu ”BIOPŘÍBĚHY
Z
FINSKA”
si
můžete
objednat
na
internetové
stránce:
http://erkinkuvat.luomusalonki.fi/tales-of-organics-in-finland/ (v angličtině a finštině, 200 stránek, asi 35
euro).

Zdroj:
http://www.foodfromfinland.com/files/687/Okologischer_Landbau_in_Finnland_2008.doc (15.07.2012),
Autor: Sampsa Heinonen,
http://www.organic-finland.com/wp/organics-in-finland/ (15.07.2012), Autor: Erkki Pöytäniemi
autor: Lilian-Marleen Beck & Susanne Gebhardt, EkoConnect, překlad z angličtiny: Lenka Huntley

*

*

*

*

*
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6. Nadcházející události
Datum

Událost

Místo konání

Téma

Webová stránka

13.09.2013 27.09.2013

Veletrh Woche
2013

Německo

Období celonárodních
kampaní s tematikou
spravedlivého obchodu.
Přibližně 5000 akcí

http://www.fairewoche
.de/veranstaltungen

25.09.2013

“Ökologisch
Handeln”

Dolní Slezsko,
Polsko

Seminář:
Ekonomická optimalizace
v přímém marketingu

www.ekoconnect.org

29.09.2013 04.10.2013

Mezinárodní
kongres
Apimondia

Kyjev,
Ukrajina

Moderní včelařství v Evropě

http://apimondia2013.
org.ua/en/

05.10.2013
-09.10.2013

Anunga 2013

Kolýn, Německo

Přední celosvětový
potravinářský veletrh obchodu
a cateringu

http://www.anuga.co
m

07.10.2013 10.10.2013

POLEKO

Poznaň,
Polsko

Obchodní veletrh ekologie,
ochrany životního prostředí a
veřejných služeb

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

09.10.2013 13.10.2013

ICOAS

Budapešť a Eger,
Maďarsko

aktuální témata výzkumu v
ekologickém zemědělství

www.icoas2013.org

30.10.2013
-03.11.2013

INDAGRA

Bukurešť,
Rumunsko

Mezinárodní veletrh rostlinné
výroby, zahradnictví, vinařství
a chovu hospodářských zvířat

http://www.indagra.ro/
about

17.01.2014
-26.01.2014

Grüne Woche

Berlín,
Německo

Největší světový obchodní
veletrh potravin, zemědělství a
zahradnictví

http://www.gruenewoc
he.de/

22.01.2014
-23.01.2014

BioVak 2014

Zwolle,
Holandsko

Obchodní veletrh ekologického
a udržitelného zemědělství

http://www.biovak.nl

04.02.2014
-07.02.2014

SALIMA 2014

Brno,
Česká republika

Mezinárodní potravinářský
veletrh

http://www.bvv.cz/de/
salima/

12.02.2014
-15.02.2014

BIOFACH &
VIVINESS

Norimberk,
Německo

Přední celosvětový veletrh
bioproduktů

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

překlad z angličtiny: Lenka Huntley

*

*

*

*

*

These Czech translations have been possible thanks to the PerMondo project: Free translation
of website and documents for non-profit organisations. A project managed by Mondo Agit.
Translator: Lenka Huntley
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Líbil se Vám informační dopis EkoConnectu?
Bude nám potěšením, když ho doporučíte zainteresovaným kolegům a známým.
Pokud jste tento informační dopis obdrželi od třetí osoby a máte zájem ho dostávat osobně od nás, napište nám prosím e-mail.
Jako předmět uveďte "Subscribe EkoConnect Infobrief" a zašlete ho na: redaktion@ekoconnect.org. Pokud chcete přispět
svým komentářem, kritikou nebo nápady na zlepšení, pošlete je prosím na následující e-mailovou adresu:
info@ekoconnect.org.
Pokud si nepřejete tento informační dopis i nadále přijímat, napište nám e-mail, do kterého uveďte jako předmět "Unsubscribe
EkoConnect Infobrief".
S přátelským pozdravem
Vaše redakce informačního dopisu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EkoConnect je nezisková organizace se sídlem v Německu, která podporuje výměnu informací, znalostí a zkušeností v oblasti
ekologického zemědělství. Tato organizace slouží jako síť pro lidi a organizace, kteří se podílejí na setkání a společném
působení v biologickém sektoru v západní a východní Evropě.
Jejím hlavním úkolem
je podpora aktivit pro neustálý rozvoj ekologického zemědělství ve střední a východní Evropě a připojení účastníků, stejně jako
podpora dostatku ekologicky vyrobených potravin. Nadále slouží EkoConnect jako centrální informační služba, která podporuje
možnosti navazování kontaktů, výměnu zkušeností a další vzdělávání. EkoConnect napomáhá při výstavbě struktur
ekologického zemědělství soukromým i veřejným zařízením. EkoConnect je přitom podporován odborným sborem, který mu
poskytuje poradenské služby v oblasti strategických otázek.
Členství
Členové EkoConnectu jsou nejen odborníci a organizace z celé Evropy, kteří mají dlouholeté zkušenosti s prosazením
ekologických zemědělských strukur, aber také ostatní, kteří se zajímají o učení a podporu biomyšlenek. I Vy nám můžete
pomoci. Podpořte naši práci tím, že se stanete "podporujícím" či "řádným členem". Vyplňte prosím přihlašovací formulář na
naší internetové stránce: (www.ekoconnect.org). Pokud jste již naším členem, potom se snažte přesvědčit Vaše
spolupracovníky, přátele nebo jiné zainteresované skupiny, aby se stali členy EkoConnectu.

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

