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Rok 2014 začal zajímavou diskusí o novém zákoně Evropské Unie o bioosivech.
Hlasování na toto téma proběhlo v několika výborech Evropské Unie na přelomu ledna a
února, nicméně návrh byl nakonec 11. března zamítnut po sérii protestů. Evropská
komise má nyní za úkol návrh přepracovat a opětovně podat ke schválení.
Připravili jsme pro vás informativní článek o bioosivech, ekologickém pěstování a agrobiodiverzitě. EkoConnect totiž na toto téma organizoval od 20. do 22: března konferenci
EkoSeedForum v Poznani (Polsku), o níž se blíže dočtete v druhém článku tohoto
newsletteru.
Úbytek biologické rozmanitosti je celosvětově žhavým tématem se značnou ekologickou,
sociální a ekonomickou hodnotou. S úbytkem biologické rozmanitosti souvisí např. i
úbytek včelích kolonií jakožto základních opylovačů. Příčiny tohoto problému a kroky
učiněné k zamezení úhynu včelstva rozebíráme v tomto newsletteru.
Na podzim 2013 oslavil EkoConnect své desáté výročí. Newsletter vám zprostředkuje
přehled a zhodnocení činů a úspěchů této dekády s výhledem do budoucna. Dalším
tématem je Ukrajina: 9. ledna 2014 zde vstoupil v platnost dlouho diskutovaný nový
ekologický zákon. Najdete zde tedy fakta a názory aktérů z oboru. Nejen s ukrajinskými
velkovýrobci a producenty se můžete setkat na devátém Organic Marketing Fóru, které
se uskuteční na počátku června ve Varšavě.
Přejeme vám hezké čtení!
Claudia Neumann, Inka Sachse und Bernhard Jansen, EkoConnect
Překlad: Lenka Huntley, Oprava: Jan Blažek
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1. Úbytek biologické rozmanitosti a rozmanitosti plodin v Evropě a
opatření přijatá s cílem zabránit tomuto úbytku
Úbytek biologické rozmanitosti a degradace ekosystémů mají pro životní prostředí závažné
důsledky a představují finanční zátěž pro společnost jako celek. Úbytek biologické rozmanitosti
snižuje celosvětový HDP o 3% ročně1. Postupný úbytek biologické rozmanitosti rostlin v Evropě
se projevuje zejména úbytkem mnoha druhů rostlin a pozvolným zánikem místních a původních
odrůd. Světová obchodní organizace (WTO) poukazuje na 75%ní úbytek rozmanitosti plodin za
posledních sto let, který činí na území EU dokonce 90%. Pouhých 17% druhů a přírodních
stanovišť, posuzovaných podle směrnice Rady o stanovištích, vykázalo dobrý stav. Zhoršování a
úbytek přírodních zdrojů ohrožují snahy Evropské unie dosáhnout cílů k zachování biologické
rozmanitosti a ochraně klimatu3. Cílů v oblasti zachování biologické rozmanitosti 2010 nebylo
dosaženo4.
Spojené národy vyhlásily období 2010-2020 za Období biologické rozmanitosti. Evropský parlament
nedávno přijal rezoluci o strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020. Tato strategie má
zabránit úbytku biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémů. Zahrnuje také boj proti nepůvodním
invazivním druhům (IAS), které představují významný ohrožující faktor biologické rozmanitosti. Tato
strategie také usiluje o lepší začlenění problematiky biologické rozmanitosti do klíčových odvětví,
konkrétně prostřednictvím cílů a opatření na posílení pozitivních účinků zemědělství, lesnictví a rybolovu
přispívají k ochraně biologické rozmanitosti a jejímu udržitelnému využívání. Do roku 2020 by EU měla
více usilovat o to, aby se upozornilo na úbytek celosvětové biologické rozmanitosti².
Rozmanitost plodin zajišťuje nezávadnost potravin
Ubýtek biologické rozmanitosti má rovněž závažné důsledky
pro zemědělství. Místní odrůdy plodin jsou součástí letité
tradice pěstování v Evropě a mimo ni, hrají ale také
důležitou roli jakožto hodnotný zdroj pro budoucí šlechtění a
proces výběru. Genetický materiál a šlechtění jsou klíčovými
nástroji pro zajištění světové obživy a přizpůsobování se
následkům klimatických změn. Geneticky jednotné plodiny
jsou navíc náchylnější k poškození drobnými škůdci a
nemocemi a méně schopné přizpůsobit se změnám
přírodních podmínek. Biologická rozmanitost a rozmanitost
plodin výrazně ovlivňují přístup k potravinovým plodinám a
farmaceutickým rostlinám.
Zapojení se do problematiky rozmanitosti plodin a
suverenity osiv

Kukuřice nemusí být vždy žlutá. Rozmanitost plodin a
místní odrůdy zajišťují bezpečnost potravin.
Foto: EcoConnect

Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství byla schválena
Evropskou unií v roce 2004 a má za cíl zajistit potravinové zabezpečení prostřednictvím uchování,
výměny a udržitelného využití světových rostlinných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství, stejně
jako vyvážené a spravedlivé podílení se na přínosech vyplývajících z jejich užívání. Smlouva také
uznává práva farmářů na: volný přístup ke genetickým zdrojům neomezený právy duševního vlastnictví;
účast na významných politických diskusích a rozhodování; a na použití, uchování, prodej a obchod s
osivy v souladu se zákony dané země.
To všechno je ohroženo novým návrhem Evropské komise na “nařízení o osivech”, který má nahradit
vnitrostátní zákony. Farmáři, ekologičtí pěstitelé a nevládní organizace předpokládají, že tento zákon
ohrozí výše zmíněná práva dalšími kontrolami a byrokracií tohoto odvětví a upřednostňováním
průmyslových pěstitelských společností. Z toho důvodu podpořily statisíce lidí protesty a online petice
proti nařízení EU např. prostřednictvím webových stránek: www.saveourseeds.org a http://www.seedsovereignty.org. V návaznosti na to odmítl Evropský parlament 12. 3. 2014 návrh Evropské komise ze
dne 6. 5. 2013.
Iniciativy na podporu rozmanitosti plodin ve střední a východní Evropě
Existují a nově vznikají mnohé iniciativy, které se zabývají zachováním rozmanitosti plodin v Evropě.
Například evropská iniciativa “Zachraňte naše osiva”, která má za cíl ochránit osiva před kontaminací
geneticky modifikovanými organismy. Také polské sdružení “Pro staré odrůdy a plemena” v Pokrzydowu
se zaměřuje na zavedení a koordinaci aktivit, které se týkají ochrany a propagace starých odrůd plodin.
Dále pak švýcarská nadace “SAVE – Ochrana zemědělských odrůd v Evropě” má za cíl, kromě jiného,
ochránit a propagovat geneticky a historicky důležité pěstitelské odrůdy zemědělské flóry. Dalším

3
příkladem je “Varuhi Semen – Ochránci osiv - Sdružení pro zachování biologické rozmanitosti
rostlinných kultur ze Slovinska. V mnoha evropských zemích též existují zásobníky osiva, které skladují
a uchovávají osiva a rostlinné genetické zdroje mnohq rostlinných plodin, čímž hrají podstatnou roli při
zachování biologické rozmanitosti.
Zachování biologické rozmanitosti v Evropě bylo klíčovým tématem evropské konference na téma
bioosiv, pěstování bio rostlin a biodiverzity plodin – EkoSeedForum, která se konala od 20. do 22.
března 2014 v polské Poznani a organizoval ji EkoConnect. Další informací o této akci naleznete v
následujícím článku tohoto souhrnu.
Použité zdroje:
1 Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, usnesení

Evropského parlamentu ze dne 20. dubna 2012 na téma „naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v
oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 (2011/2307(INI)).
² Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů, Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020,
Brusel, 3.5.2011 COM (2011) 244 final, str. 5-7.
3 Návrh akčního programu Evropské komise pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život
v mezích naší planety“ /* COM/2012/0710 final - 2012/0337 (COD)
4 Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 – závěry rady – 21. června 2011

Autoři: Anna Tarnowska a Inka Sachse, EkoConnect e.V., Překlad: Lenka Huntley, Oprava: Michaela
Vrazelova
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2. Výsledky konference EkoSeedForum – Evropské konference o
organických osivech, pěstování a agro-biodiverzitě
EkoSeedForum – Evropská konference o organických semenech, pěstování organických rostlin
a biodiverzitě plodin byla ukončena s povzbudivými výsledky. Již zájem 150 účastníků z 19 zemí
předčil očekávání organizátorů.
V průběhu poslední dekády bylo založeno několik iniciativ a skupin v
oblasti pěstování a výroby bioosiv. Mnohé z těchto iniciativ se nachází v
Německu, Švýcarsku, Holandsku a Francii, zatímco ve střední a
východní Evropě není používání bioosiv k pěstování stále ještě příliš
rozvinuto. Ochrana biodiverzity a tradičních odrůd však má ve střední a
východní Evropě dlouhou tradici. Aktéři z východu a západu se však
navzájem neznají.
Evropská konference o organických semenech, pěstování biorostlin a
biodiverzitě plodin - “EkoSeedForum” se konala právě z tohoto důvodu.
EkoSeedForum usiluje o dosažení těchto cílů: sblížit pěstitele bio rostlin
z východní a západní Evropy za účelem vzájemné podpory a prosazení
rozvoje pěstování bio rostlin, propagovat použití ekologicky
rozmnožovaných osiv, odrůd pěstovaných v ekologických podmínkách a
tradičních místních odrůd, rozvoj rozmanitosti geneticky neupravených
plodin a ochranu a propagaci genetické rozmanitosti jakožto společného
evropského dědictví.
Výsledky setkání jsou shrnuty v tiskové zprávě, jež můžete stáhnout na
www.ekoconnect.org/en/EkoSeedForum_en.html. Naleznete zde rovněž
prezentace jednotlivých mluvčích konference.

Prostor pro vystavovatele na Eko Seed
Fóru 2014
Foto: D. Śliwińska

EkoSeedForum organizuje registrované sdružení EkoConnect ve spolupráci s Univerzitou přírodních
věd v Polsku a následujícími partnery: skupinou IFOAM EU (Belgie), ECO-PB (Švýcarsko),
Zukunftsstiftung Landwirtschaft (Německo), Sdružením pro tradiční druhy a odrůdy (Polsko), Kultursaat
e. V. (Německo), Sdružení fóra ekologického zemědělství Mieczyslaw Górny (Polsko), Bingenheimer
Saatgut AG (Německo), Nadací SAVE (Švýcarskko), Agrolink (Bulharsko), Univerzita Göttingen
(Německo), Noah’s Ark (Rakousko) a Ochránci osiv (Slovinsko).
Autor: Anna Tarnowska, EkoConnect, Překlad: Lenka Huntley, Oprava: Jan Blažek
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3. Úhyn včelstva v Evropě – příčiny a nápravná opatření
Výnos z medu je ve skutečnosti pouhým vedlejším produktem včelařství. Větší ekonomickou
hodnotu nesporně představuje opylování plodin včelami – jedná se řádově o několik stovek
miliard euro.1
Vzhledem ke stále se zvyšující zemědělské ploše, na které jsou vysety plodiny závislé na opylování,
stoupá i potřeba většího počtu opylujícího se hmyzu. Nicméně můžeme v posledních desetiletích
sledovat celosvětově dramatický úbytek včelstev (nejen těch chovaných včelaři, ale i těch ve volné
přírodě). Například ve střední Evropě se počet včelstev od roku 1985 1 snížil o 25%. Pokles je očividný
především v zimě. Během zimy mezi lety 2012 a 2013 činil úbytek více než 15% , v Evropě v průměru
dokonce až 20% – zároveň ale můžeme pozorovat značné výkyvy od 6% v Bosně a Hercegovině až
po 37% v Irsku2. Snižující se počty včelstev souvisí se snižujícím se počet včelařů, ke kterému došlo
po politických změnách v letech 1989/90 nejenom ve východním Německu, Polsku, bývalém
Československu a republikách bývalého Sovětského Svazu, ale i v ostatních zemích západní Evropy
jako je Itálie, Francie, Finsko nebo Švédsko 3. Méně než jedno procento z přibližně 94 tisíc německých
včelařů jsou dnes profesionálními včelaři 4. Za zachování včelstev, a tedy i zajištění opylování polí
ve svém regionu, bojují téměř výhradně včelaři amatéři.
Klimatické změny posilují komplex příčin úhynu včel
Úmrtnost ve včelstvech u včel medonosných (Apis
mellifera), objevující se v poslední době, má četné
příčiny, které se vzájemně ovlivňují a posilují. Některé
škodí včelám přímo (paraziti, patogeny, akutní toxiny),
jiné včely oslabují a snižují jejich odolnost (pesticidy,
nedostatek rozmanitosti zdrojů pylu 4) a další je připravují
o jejich přirozené prostředí (chybějící hnízdiště pro
divoké včely a nedostatek potravy v důsledku
intenzivního zemědělství). Jak zranitelné jsou včely vůči
parazitům a patogenům, závisí ale na řadě dalších
faktorů, mezi které patří například jejich výživový stav
(rozmanitost, prostorově a časově stabilní přísun
kvetoucích rostlin) a toxické zatížení (zejména proti Řepka kvete na jedenácti procentech německé orné půdy –
bez včel by úroda byla o 25% nižší.
insekticidům)1. Vzhledem k extrémním povětrnostním Photo:www.oekolandbau.de/ Copyright BLE, Bonn /Foto
jevům, příznivějším reprodukčním podmínkám pro Thomas Stephan
parazity a patogeny4 či posunu doby květu důležitých
krmných rostlin, hrají klimatické změny roli ve všech těchto aspektech 1.
Využití květnatých pásů místo pesticidů v zemědělství
Zejména neonikotinoidy, skupina vysoce účinných insekticidů, jsou kritizovány pro jejich akutní toxicitu.
Jejich dlouhodobé účinky na včely (chované včelaři i včely volně žijící) a další hmyzí opylovače zatím
ještě nemohou být vyhodnoceny. Je známa řada závažných, ale ne smrtelných poškození, které
z fyziologického hlediska nejenom negativně ovlivňují vývoj a vitalitu, ale také narušují schopnost učení
se, orientaci včel v prostoru a schopnost komunikace, čímž se snižuje schopnost včel v hledání
potravy1. Včelstvo je proto oslabeno nejenom z hlediska reprodukce, ale i s ohledem k nižším zásobám
potravy a úbytkem dělnic, které se nevrací z letů za potravou. Další rizika představují synergické účinky
mezi různými pesticidy (například v kombinaci s fungicidy) 5 nebo mezi pesticidy a patogeny. Oba tyto
efekty jsou již pro určité kombinace prokázány a znamenají vyšší úmrtnost ve srovnání s působením
jednotlivých faktorů samostatně. Pokud je například včelstvo infikováno patogenem Nosema a
vystavena neonikotinoidu Imidakloprid, je jejich úmrtnost znásobena a tato kombinace je daleko více
nebezpečná než “součtem svých jednotlivých částí" 6.
Výrazné omezení používání pesticidů, stejně tak jako posílení včelstev a jejich odolnosti jsou možné
přístupy vedoucí ke snížení jejich úhynu. Mezi další kroky patří zemědělská a environmentální opatření,
která zaručí široké spektrum dodávek krmiva, včetně velké rozmanitosti kvetoucích rostlin během
nejoptimálnějšího období roku a včetně obnovy nových hnízdících možností.

5
Použité zdroje:
[1]

Reyes Tirado, Gergely Simon & Paul Johnston „Bye bye Biene?“, Report, Výzkumné laboratoře Greenpeace
Research/ Exeterská univerzita (Velká Británie) 04/2013
[2] Dr. Romée van der Zee „Ztráty kolonií včely medonosné během zimy 2012/13“, tisková zpráva COLOSS
Network, Univerzita v Bernu (Švýcarsko), 07/2013
[3] http://www.heise.de/tp/artikel/39/39414/1.html
[4] Dr. Matthias Nuß „Auswirkungen von Pestiziden auf Bienen und Landwirtschaft“, prezentace, 20.11.2013,
Börtewitz (Německo)
[5] Cédric Alaux a kolektiv, 2010, “Interakce mezi mikrosporami Nosema a neonikotinoidem oslabuje včely
medonosné (Apis mellifera)”,mikrobiologie životního prostředí 12(3), str.774-782
[6]http://faostat.fao.org/

Autor: Carina Dressler (LfULG), Překlad: Lenka Huntley, Oprava: Tereza Kasanova
V příštím informačním dopise: "Varroa descructor jakožto nejnebezpečnější nepřítel – biologie včelích
parazitů a slibné přístupy v šlechtitelském výzkumu."
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B.I.O.N´DAYS je mezinárodní setkání zaměřené na inovace a výměnu informací o biovýrobcích
a nabízí: exkluzivní informace o nově vznikajících trendech a potenciálních budoucích trendech z
budoucí studie BION'DAYS, která má název “Bio trhy v horizontu roku 2025”, účast na diskusích
u kulatého stolu a tematických workshopech, sdílení informací o výzvách a příležitostech
budoucích projektů, možnost potkat budoucí technické a obchodní partnery a rozšířit sítě
kontaktů, představení nových inovací biovýrobků zpracovatelům, obchodníkům, dodavatelům
atd.
http://www.biondays.com/index.php/en/
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4.Schválení nových právních nařízení pro biofarmářství na Ukrajině
3.září 2013 schválil ukrajinský parlament zákon o “výrobě a distribuci zemědělských bioproduktů
a surovin”. President Wiktor Janukowyč podepsal zákon 3. října 2013. Zákon vstoupil v platnost
9. ledna 2014. Ukrajinští pěstilelé bioproduktů jsou tudíž povinni do šesti měsíců uvést své
obchodní aktivity v soulad s novými nařízeními.
Již v dubnu 2011 a po více než sedmiletých přípravách schválil ukrajinský parlament zákon o státní
regulaci biofarmářství. Zákon navazoval na ekologické nařízení Evropské Unie, v květnu 2011 byl však
zamítnut ukrajinským prezidentem. Proto na Ukrajině dosud neexistovala žádná státní ekologická
regulace. Tento zákon je obzvláště důležitý pro rozvoj domácího trhu s biovýrobky na Ukrajině. V
programu vlády o zemědělském rozvoji z roku 2007 byl stanoven cíl zvýšit podíl ekologicky vyrobených
zemědělských surovin do roku 2015 až na 10%.
V září 2012 se uskutečnil další pokus o schválení zákona týkajícího se požadavků na ekologické
výrobky a ekologické suroviny. Již v říjnu 2012 prezident tento zákon opětovaně zamítnul. Upozornil na
některé nejasnosti v tomto zákoně, zejména ohledně ověřování a kontroly dodržování regulací v
ekologické výrobě.
3. září 2013 byl upravený zákon o “produkci a distribuci zemědělských bioproduktů a surovin”,
obsahující některé z prezidentových návrhů, schválen ukrajinským parlamentem. 3. října byl pak zákon
podepsán ukrajinským prezidentem a 9. ledna 2014 vstoupil v platnost.
Tento zákon definuje právní, ekonomický, sociální a ústavní rámec pro ekologické zemědělství na
Ukrajině. Má stanovit požadavky na pěstování, výrobu, zpracování, ověřování, označení, dopravu,
skladování a marketing biovýrobků a surovin.
Biovýrobky mohou být podle zákona vyrobeny pouze ověřenými výrobními postupy a musí být označeny
náležitým “ekologickým štítkem” na obale. Kontrolní stanoviště ověřující dodržování ekologických
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standardů musí být napříště autorizována Ukrajinskou státní agenturou pro akreditaci a evidována v
registru kontrolních stanovišť. Dále se připravuje národní registr výrobců bioproduktů. Registr by měl
obsahovat statistické údaje o výrobcích, působících v oblasti ukrajinské biovýroby.
Jak prohlásil předseda “Ekologické federace Ukrajiny” Eugene Mylovanov v rozhovoru pro ukrajinský
deník “Den”, schválení tohoto zákona bylo dalším pokusem o legalizaci práce v ukrajinském biosektoru.
Více než 272.000 hektarů nebo 0,3% z celkové zemědělské půdy je na Ukrajině obhospodařováno v
ekologickém režimu. Podle Mylovanova je roční nárůst výroby na Ukrajině asi 50-100%. Pokračování
nárůstu výroby tímto tempem záleží, mimo jiné na tom, jestli stát poskytne ukrajinským biovýrobcům
dotace.
(http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/parlament-taki-diyshov-do-konsensusu-v-organichnomupitanni, 20.11.2013)
Tento zákon však neobsahuje žádný speciální program pro ekologické farmářství. Právo na státní
podporu dává biovýrobcům pouze Zákon o “státní podpoře zemědělství”. Proto jsou biovýrobci finančně
na stejné úrovni jako tradiční farmáři.
Zástupce opozičního bloku Julie Tymošenkové Ivan Kirilenko (bývalý ministr pro zemědělskou politiku a
jeden z autorů tohoto zákona) sdělil deníku “Den”, že prezidentovy návrhy sice zákon oslabily, na druhé
straně se ale jedná o krok směrem vpřed v rozvoji ekologického zemědělství na Ukrajině.
(http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/parlament-taki-diyshov-do-konsensusu-vorganichnomu-pitanni, 20.11.2013).
Podrobné informace o ukrajinském biosektoru najdete na “EkoConnect Country Report (2011)”
http://ekoconnect.org/tl_files/eko/p/14-Laender/berichtstext_ukraine_1.pdf
Autor: Svitlana Bugaiova, EkoConnect e.V., Překlad: Lenka Huntley, Oprava: Tereza Kasanova
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*

*

5. EkoConnect slaví 10 let – desetileté budování pilířů pro úspěšné
fungování ekologického zemědělství v Evropě
Od konce roku 2003 se nezisková organizace “EkoConnect – Mezinárodní centrum pro
ekologické zemědělství ve střední a východní Evropě” aktivně zabývá tím, co slibuje její název (z
anglického connect = spojovat): spojuje lidi, společnosti a země se zájmem o ekologické
zemědělství. V průběhu svého působení zorganizoval EkoConnect stovky diskusních skupin,
seminářů a exkurzí, aby tak poskytl farmářům, zpracovatelům, obchodníkům, administrativním
zástupcům, studentům, učitelům, atd.odborné školení o provozování ekologického farmářství,
budování ekologického trhu a způsobech jednání s ostatními kulturami.
V poslední dekádě se ekologické zemědělství ve střední a východní Evropě vyvíjelo značným tempem.
Ekologická oblast střední a východní Evropy již tvoří velkou část z celkové ekologické oblasti v Evropě a
biovýrobky a suroviny z této oblasti se prodávají po celé Evropě. Za tímto rozvojem stojí odhodlání
mnohých ekologických aktivistů na farmách a ve společnostech, sdruženích a vládách. EkoConnect je
hrdý na to, že svojí prací přispěl k tomuto rozvoji:
1) založili jsme Organic Marketing Forum, nejdůležitější mezinárodní trh a místo setkání ve střední
a východní Evropě, kde se každý rok (od roku 2005) setkávají bio firmy z asi 30 zemí,
2) díky spolupráci asi 60 překladatelů zasíláme tento informační dopis v deseti jazycích asi 10
tisícům čtenářů do 65 zemí (pravidelně od roku 2005),
3) prozkoumali jsme a publikovali zprávy o ekologické situaci a trzích ve 14 zemích střední a
východní Evropy
4) společnostem a organizacím v 10 zemích střední a východní Evropy jsme poskytli poradenství v
oblasti zakládání jejich ekologického podnikání,
5) v několika letních ekologických kurzech jsme vyškolili stovky studentů zemědělství ze střední a
východní Evropy
6) asi 50 stážistů z 11 zemí jsme v naší kanceláři vyškolili v oblasti vedení ekologických akcí,
projektů a organizací a samozřejmě také kariérního růstu
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Tuto práci děláme s rostoucím mezinárodním týmem zaměstnanců, který se nachází v naší kanceláři v
Drážďanech: v roce 2003 jsme začínali z kanceláře Sdružení Gäa, kde jsme měli pouze dva pracovní
stoly. Dnes pracuje tým sedmi akademických pracovníků a dalších stážistů EkoConnectu na ploše 200
metrů čtverečních.
A stále přicházíme s novými nápady: Pracujeme na několika dvojjazyčných internetových platformách,
které umožňují přeshraniční vyhledávání biovýrobků, poradenství a nejlepších zemědělsko-ekologických
metod. Začali jsme rovněž napojovat oblast střední a východní Evropy na sektor bioosiv a ekologického
pěstování. 20. března tohoto roku se v polské Poznani uskuteční mezinárodní konference
“EkoseedForum”, evropská konference na téma bioosiv, pěstování bio rostlin a biodiverzity plodin.
Tato práce byla a je možná jenom díky rozsáhlé síti přátel a podporovatelů, kterým bych rád vyjádřil
naše nejvřelejší poděkování. Skvělá síť podporovatelů nám v zásadě pomohla ještě dále posunout,
rozvinout a ještě více EKO-spojit ekologické zemědělství a řešit budoucí výzvy. Navštivte nás u našeho
stánku na veletrhu BioFach, na našich akcích, na naší webové stránce www.ekoconnect.org a na
Facebooku. Podpořte naši práci a síť tím, že se stanete členem EkoConnectu. Rovněž vás prosíme,
abyste finančně přispěli či sponzorovali jednu nebo více našich akcí a projektů.
Autor: Bernhard Jansen, EkoConnect e.V., Překlad: Lenka Huntley, Oprava: Eva Prokopová
*

*

*

*

*

Podpořte naši práci
Dárcovství je důležitým finančním zdrojem naší práce. Těšíme se na finanční
příspěvky na podporu naší práce, které nám umožní zdárně uskutečnit
důležité projekty v nadcházejících letech. Uvítáme každý dar – malý i velký.
Můžete rovněž podpořit speciální projekty! Dary pro EkoConnect jsou
odčitatelné z daní. Pokud chcete vědět víc, kontaktujte, prosím, Andreu Mühle
na telefonu: +49 (0)351 2066172 nebo na emailové adrese:
andrea.muehle@ekoconnect.org
BANK: GLS Gemeinschaftsbank eG, Christstr. 9, 44789 Bochum, Germany,
IBAN: DE94 4306 0967 6010 4821 00, SWIFT / BIC: GENODEM1GLS
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6. 9. veletrh „’Organic Marketing Forum 2014“’ nabízí zvýšené
možnosti rozšíření spoluprácenetworkingu
Varšava, 1. - 2. června 2014
EkoConnect s potěšením oznamuje zahájení registrací na devátý ročník veletrhu Organic
Marketing Forum. Evropský obchodní veletrh bioproduktů a networkingová konference spojující
firmy a organizace z východu a západu Evropy se uskuteční ve dnech 1. až 2. června 2014
v polské Varšavě.
Veletrh Organic Marketing Forum (OMF) si vybudoval klíčovou pozici v rámci
evropské biokomunity se zaměřením se na budování a prohlubování
obchodních vazeb především veklíčového byznysu a networkingové akce v
rámci evropské biokomunity se zaměřením na střední a východní Evropěu.
Ve svém komplexním obsáhlém dvoudenním programu nabízí OMF skvělou
možnost networkingu s individuálním řešením pro obchodní odborníky z
oblasti bioprůmyslu. OMF 2013 přilákalo 380 výrobců, zpracovatelů,
obchodníků, dovozců a maloobchodníků ekologického trhu z téměř 30 evropských zemí.
„“Skvělá organizace a zajímavé pojetí vystihujícísměřující k uspokojení potřeby účastníků”, tak znělo
hodnocení jednoho z německých účastníků návštěvníků v roce 2013. Cennou zkušeností pro obchodní
účastníky hosty byl zejména nově uvedený Speed Networking: „“Nikdy předtím jsem nenavázal tolik
nových kontaktů v tak krátkém čase a navíc jsem se ještě přitom tak velmi dobře bavil,”, poznamenal
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Andrei Crednik ze slovinského Mediacoru. Cílem celé akce je též větší prohloubení spolupráce v rámci
jednotlivých zemí i mezi nimi navzájem: „“Organic Marketing ForumMF 2014 se znovu stane počátečním
výchozím bodem pro vznik a rozvoju nových partnerství obchodních vztahů a rozvoje pro vyznavače
ekologické nadšencee z východu i zea západu,”, prohlašuje Bernhard Jansen, předseda EkoConnectu,
který je hlavním organizátorem fóra. “Těší nás zejména úspěšná spolupráce kooperace s norimberským
veletrhem ,“BioFach“, díky které jsme mohli pozvat přizvat ke spolupráci více bio- firem”, uzavírá.
OMF přináší nové poznatky a novátorské networkingové příležitosti zaměřené na rychle se rostoucí
rozrůstající ekologický trh v Evropě. Obchodní konference - zabezpečená se simultánním tlumočením
z/do do a z angličtiny, polštiny a ruštiny -, se řídí heslem „Successful marketing strategies in the organic
sector (,Úspěšné marketingové strategie v biosektoru‘).” “Úspěšné marketingové strategie v biosektoru”.
Kromě tradičního programu, který zahrnu‘je mezinárodní výstavu bioproduktů, konferenci a řadu
exkurzíe do biopodniků ve Varšavě a jejím okolí, nabízí veletrh v roce 2014 také mnoho interaktivních a
zákazníkům na míru připravených bodů programu jakospecifických bodů v programu upravených podle
přání zákazníků, jako napříiklad konferenční networkingové semináře, speed networking, prezentaci
firem, službu směřující pro k navazování nových obchodních kontaktů kontaktů a slavnostní
společenský večerr. s večeří. Všechny části programu je možné rezervovat jak jednotlivě, tak i jako
celek.balíček.
Akci organizuje EkoConnect ve spolupráci se Světovým veletrhem bioproduktů a ekologického
zemědělství v Norimberku „“BioFach“ pod záštitou Mezinárodní organizace ekologických zemědělců při
Evropské Unii (IFOAM) a polského ministerstva zemědělstvví. Partnery OMF 2014 jsou Polské sdružení
výrobců „“Polska Ekologia”, Polské sdružení ekologických farmářů “„Ekoland”, Polské poradenské
centrum pro zemědělství CDR a Sdružení ekologických maloobchodníků (ORA).
Více informací včetně registrace získáte naleznete na internetové adrese www.organic-marketingforum.org.
Autoři: Magdalena Saczyna a Inka Sachse, EkoConnect, Překlad: Lenka Huntley, Oprava: Tereza
Kasanova
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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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

