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Rok  2014  rozpoczął  się  bardzo  zagorzałą  dyskusją  na  temat  nowego  unijnego
rozporządzenia  w  sprawie  materiału  roślinnego  przeznaczonego  do  reprodukcji. Na
przełomie stycznia i lutego w wielu komisjach europejskich odbyło się głosowanie w tej
sprawie.  W  związku  z  licznymi  protestami  projekt  Komisji  został  odrzucony  przez
Parlament Europejski 11 marca 2014.  Komisja Europejska została teraz poproszona o
wycofanie projektu rozporządzenia i opracowanie nowej propozycji przepisów.

Przygotowaliśmy dla Państwa wyczerpujący artykuł  na temat ekologicznego materiału
siewnego, ekologicznej hodowli roślin i różnorodności roślin uprawnych. 

Utrata  różnorodności  biologicznej  to  na  całym  świecie  temat  rozgorzałej  dyskusji  o
doniosłym znaczeniu ekologicznym, społecznym i gospodarczym. Idzie ona w parze ze
zmniejszeniem  liczebności  pszczelich  kolonii,  które  są  najważniejszymi  owadami
zapylającymi. W biuletynie tym omówione zostały przyczyny tego stanu rzeczy, a także
działania mające na celu zapobieżenie wyginięciu pszczół. 

Jesienią  2013  roku  EkoConnect  obchodziło  także  10.  rocznicę  swojego  istnienia.  W
biuletynie  znajduje  się  podsumowanie  dekady  naszych  osiągnięć,  a  także  zarys
perspektyw na przyszłość. Kolejnym temat jest Ukraina: 9 stycznia br. weszła w życie
nowa ustawa dot. rolnictwa ekologicznego będąca przedmiotem wielu dyskusji. Znajdą tu
Państwo fakty i opinie na ten temat. Handlarze detaliczni oraz producenci z Zachodu i
Wschodu  Europy  spotkają  się  ponownie  na  9-tym  Organic  Marketing  Forum,  które
odbędzie się na początku czerwca w Warszawie.

Życzymy przyjemnej lektury! 

Claudia Neumann, Inka Sachse i Bernhard Jansen, EkoConnect,  Tłumaczenie:  Edyta
Madalinska, Korekta: Ilona Sosna

* * * * *
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1. Utrata bioróżnorodności i różnorodności roślin uprawnych w 
Europie oraz podjęte działania aby temu zapobiec.

Utrata  różnorodności  biologicznej i degradacja  ekosystemów  mają  poważne  działanie  na
środowisko i są bardzo kosztowne dla całych społeczności.  Utrata  różnorodności biologicznej
obniża globalne PKB o 3% każdego roku  1.  Postępująca  utrata różnorodności biologicznej w
Europie odzwierciedla się głównie zmniejszeniem ilości wielu gatunków roślin oraz stopniową
eliminacją lokalnych i starych odmian  Światowa Organizacja Handlu donosi o 75 procentowej
utracie różnorodności roślin uprawnych w ciągu ostatnich 100 lat, a w samej Unii Europejskiej
nawet  o  90  procentowej.  Tylko  17%  odmian  roślin  oraz  siedlisk  ocenionych  na  podstawie
Dyrektywy  Środowiskowej  jest  w  dobrym  stanie,  a  degradacja  i  utrata  kapitału  naturalnego
zagraża  wysiłkom  zmierzającym  do  realizacji  celów  w  zakresie  bioróżnorodności  i  zmiany
klimatu ³, które postawione przez UE, w 2010 roku nie zostały osiągnięte 4. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła dekadę 2010-2020 ‘Dekadą Różnorodności Biologicznej’.
Parlament Europejski przyjął niedawno rezolucję w sprawie strategii UE 2020 na rzecz różnorodności
biologicznej.  Ma ona na celu zapobiec utracie różnorodności biologicznej i  degradacji  ekosystemów.
Obejmuje ona także zwalczanie  inwazyjnych gatunków obcych (IAS),  które zagrażają różnorodności
biologicznej. Strategia  ma również na celu zwiększenie  pozytywnego wkładu europejskich sektorów
rolnictwa,  leśnictwa  i  rybołówstwa  do  ochrony  różnorodności  biologicznej oraz  zrównoważonego
użytkowania  i  do  2020  r.  zwiększenie  wkładu  UE  w  zwróceniu  uwagi  na  globalny  problem  utraty
różnorodności biologicznej². 

Różnorodność roślin uprawnych zapewnia
bezpieczeństwo żywności 

Utrata  różnorodności  biologicznej  ma  także  poważne
konsekwencje  dla  rolnictwa.  Lokalne  odmiany  roślin
uprawnych są częścią odwiecznej tradycji uprawy w Europie
i poza nią, ale również służą jako cenne źródło do przyszłej
hodowli  i  selekcji.  Materiał  genetyczny  i  hodowla  są
kluczowymi  instrumentami  zabezpieczenia  światowej
żywności i pozwalają na dostosowanie się do skutków zmian
klimatu.  Ponadto,  rośliny genetycznie  jednolite  są bardziej
narażone na uszkodzenia przez szkodniki i choroby,oraz są
mniej  w  stanie  dostosować  się  do  zmian  warunków
środowiskowych.  Dostęp  do  roślin  spożywczych  i  roślin
leczniczych  silnie  zależy  od  różnorodności  biologicznej
upraw.

Zaangażowanie na rzecz różnorodności roślin
uprawnych i suwerenności nasion.

Międzynarodowy traktat o zasobach genetycznych roślin dla żywności i rolnictwa został zatwierdzony
przez  UE  w  2004  r.  i  ma  na  celu  zagwarantowanie  bezpieczeństwa  żywności  poprzez  ochronę  ,
wymianę i zrównoważone użytkowanie światowych zasobów genetycznych roślin na rzecz żywności i
rolnictwa, a także uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z ich stosowania . Uznaje on
również  prawa  rolników:  swobodny  dostęp  do  zasobów  genetycznych,  nieograniczony  prawami
własności  intelektualnej,  prawo  do  udziału  w  odpowiednich  dyskusjach  politycznych  i  procesie
podejmowania decyzji, prawo do używania, zachowania, sprzedaży i wymiany nasion , z zastrzeżeniem
przepisów krajowych .

Temu  wszystkiemu  zagraża  nowy  wniosek  Komisji  Europejskiej  w  sprawie  "materiału  roślinnego
przeznaczonego do reprodukcji", który ma zastąpić przepisy krajowe . Rolnicy , hodowcy ekologiczni i
organizacje pozarządowe podejrzewają, że będzie to zagrożenie dla wyżej wymienionych praw poprzez
dodatkowe kontrole oraz biurokratyzację sektora i faworyzowanie przemysłowych spółek hodowlanych.
Dlatego też kilkaset tysięcy osób poparło protesty i petycje online, na przykład www.saveourseeds.org i
www.seed - sovereignty.org przeciw nowemu rozporządzeniu UE. Reasumując, zostało ono odrzucone
12 marca 2014 przez Parlament UE .

Inicjatywy na rzecz różnorodności upraw w Europie Środkowej i Wschodniej

Kilka inicjatyw już istnieje, ale i też wciąż powstają nowe w celu zachowania różnorodności upraw w
Europie.  Dobrym przykładem jest  europejska  inicjatywa  „Save  our  seeds" mająca  na celu  ochronę
nasion  przed  zanieczyszczeniem  przez  organizmy  modyfikowane  gentetycznie  .  Także  Polskie
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Kukurydza  nie  zawsze  musi  być  żółta.  Różnorodność
metod  uprawy  i  lokalnych  odmian  są  gwarancją
bezpiecznej żywności. 
Fot.: EkoConnect 

http://www.saveourseeds.org/


Stowarzyszenie  "Dla  Dawnych  Odmian i  Ras" w Pokrzydowie  skupia  się  na  podjęciu  i  koordynacji
działań związanych z ochroną i promocją starych odmian roślin uprawnych. Ponadto "Fundacja SAVE -
Ochrona dla odmian rolniczych w Europie" ze Szwajcarii ma na celu, między innymi, ochronę i promocję
genetycznie i historycznie ważnych odmian roślin rolniczych. Innym przykładem jest  "Varuhi Semen -
Seed Guardians -Stowarzyszenie dla zachowania  bioróżnorodności roślin" ze Słowenii. Ponadto, banki
nasion  obecne  w  wielu  krajach  europejskich  przechowują  nasiona  i  utrzymują  roślinne  zasoby
genetyczne wielu roślin uprawnych , a tym samym odgrywa istotną rolę w zachowaniu różnorodności
biologicznej.

Zachowanie  różnorodności  roślin  uprawnych  w  Europie  było  także  głównym  tematem  na  "
EkoSeedForum  -  Europejskiej  konferencji  ma  temat  ekologicznego  materiału  siewnego,  hodowli
organicznych roślin i różnorodności upraw", zorganizowanej przez EkoConnect w dniach 20 - 22 marca
2014 w Poznaniu. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z osobnym artykułem.

Bibliografia:

1 Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020, European Parliament resolution of 20
April 2012 on our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020 (2011/2307(INI)). 
²  Communication  from  the  Commission  to  the  European  Parliament,  the  Council,  the  Economic  and  Social
Committee and the Committee of the Regions, Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to
2020, Brussels, 3.5.2011 COM (2011) 244 final, p. 5-7.
3 EC  Proposal  for  a  Environment  Action  Programme to  2020  "Living  well,  within  the  limits  of  our  planet"  /*
COM/2012/0710 final - 2012/0337 (COD)
4 EU Biodiversity Strategy to 2020 – council conclusions- 21 June 2011

Autorzy : Anna Tarnowska i Inka Sachse, EkoConnect e.V., 
Tłumaczenie: Edyta Madalinska, Korekta: Aleksandra Mazur

* * * * *

2. Sukces "EkoSeedForum - Europejskiej konferencji nt. 
ekologicznego materiału siewnego, ekologicznej hodowli roślin i 
różnorodności roślin uprawnych"

“EkoSeedForum - Europejska konferencja nt. ekologicznego materiału siewnego, ekologicznej
hodowli roślin i różnorodności roślin uprawnych" w dniach 20-22 marca w Poznaniu zakończyła
się zachęcającymi rezultatami. W konferencji udział wzięło ponad 150 uczestników z 19 krajów.

W ciągu ostatniej dekady powstało wiele inicjatyw i rozwineły się sieci współpracy dotyczące hodowli
odmian dla rolnictwa ekologicznego i nasion ekologicznych. Wiele z nich
jest obecnych w Niemczech, Szwajcarii, Holandii i Francji, natomiast w
Europie  Środkowej  i  Wschodniej,  wykorzystanie  i  hodowla
ekologicznych  nasion  nie  są  rozpowrzechnione.  Z  drugiej  strony,
zachowanie różnorodności biologicznej oraz starych odmian ma długą
tradycję  w  Europie  Środkowej  i  Wschodniej.  We  wszystkich  tych
obszarach,  podmioty  ze  Wschodu  i  Zachodu  rzadko  się  znają  a
możliwości współpracy w tych dziedzinach nie są wykorzystywane. 

Z tego też powodu zainicjowana została "EkoSeedForum – Europejska
konferencja nt. ekologicznego materiału siewnego, ekologicznej hodowli
roślin i różnorodności roślin uprawnych". Celami EkoSeedForum było:
zgromadzenie ekologicznych  hodowców roślin z Europy Wschodniej  i
Zachodniej  do  wzajemnego  wspierania  i  egzekwowania  rozwoju
ekologicznej  hodowli  roślin,  wspieranie  korzystania  z  ekologicznie
rozmnożonego  materiału  siewnego,  ekologicznie  wyhodowanych  i
starych regionalnych odmian, zachowanie i rozwój różnorodności roślin
uprawnych  wolnych  od  GMO  jako  wspólnego  dziedzictwa
europejskiego. Wszystkie te cele zostały osiągnięte.

Wyniki spotkania podsumowano w komunikacie prasowym, który można
pobrać z  http://www.ekoconnect.org/pl/ekoseedforum_pl.html.  Na stronie internetowej  dostępne będą
również prezentacje do pobrania. 
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Stół wystawienniczy na EkoSeedForum 
2014 
Fot.: D. Śliwińska 

http://www.ekoconnect.org/pl/ekoseedforum_pl.html
http://www.semenska.org/
http://www.semenska.org/
http://www.save-foundation.net/english/home.htm
http://www.save-foundation.net/english/home.htm
http://www.ddoir.org.pl/site/


Konferencja  EkoSeedForum  zorganizowana  została  przez  EkoConnect  e.V.  przy  współpracy  z
Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu  oraz  z  następującymi  partnerami:  ECO-PB (Szwajcaria),
Zukunftsstiftung  Landwirtschaft  (Fundacja  Przyszłości  Rolnictwa,  Niemcy),  Stowarzyszenie  "Dla
Dawnych  Odmian  i  Ras"  (Polska),  Kultursaat  e.  V.  (Niemcy),  Forum  Rolnictwa  Ekologicznego  im.
Mieczysława Górnego (Polska), Bingenheimer Saatgut AG (Niemcy), SAVE Foundation (Szwajcaria),
Agrolink  (Bułgaria),  Uniwersytet  Göttingen  (Niemcy),  Arche  Noah  (Austria)  oraz  Seed  Guardians
(Słowenia). Patronat nad konferencją objęła Grupa IFOAM EU (Belgia)

Autor: Anna Tarnowska, EkoConnect
Tłumaczenie: Edyta Madalinska

* * * * *
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3. Śmiertelność pszczół w Europie- Powody oraz Działania 
Poprawcze 

Pozyskiwane  zbiory  miodu  są  jedynie  produktem  ubocznym  pszczelarstwa.  Zdecydowanie
większą  wartość  ekonomiczną  stanowi  zapylanie  roślin  przez  pszczoły-  w  sumie  sięgającą
kilkaset miliardów Euro. 1

Z powodu ciągłego powiększania się obszarów rolniczych,  z których plony są zależne od zapylania,
potrzeba większej ilości insektów zapylających również rośnie. Jednakże, w ostatnich dekadach straty w
koloniach pszczelich ( hodowlanych jak i również dzikich
pszczół)   dramatycznie  wzrosły  na  całym  świecie.  Na
przykład,  od roku 19851.  w Centralnej  Europie  straty  w
liczebności wyniosły 25%. Straty w koloniach pszczelich
są szczególnie  widoczne w okresie zimowym. Podczas
zimy 2012/2013 straty  wyniosły  w sumie około  15% w
Niemczech  i  nawet  do  20%  jeśli  chodzi  o  średnią
Europejską-  od  6%  (Bośnia-  Hercegowina)  do  37%
(Irlandia)2.  Wymieranie  pszczół  uwzględnia  też
‘’wymieranie  pszczelarzy’’  po  politycznych  zmianach  w
1989/90,  lecz  nie  tylko  we  Wschodnich  Niemczech,
Polsce  czy  krajach  z  ówczesnego  ZSRR  i
Czechosłowacji,  ale  również  w  państwach  Europy
Zachodniej  takich  jak  Włochy,  Francja,  Finlandia  czy
Szwecja  6.  Na  dzień  dzisiejszy,  mniej  niż  1%  z  około
94,000  pszczelarzy  niemieckich  to  profesjonalni
pszczelarze3. Zatem zostali prawie wyłącznie pszczelarze
z zamiłowania, którzy walczą o zachowanie kolonii pszczelich, poprzez zapewnianie polinacji obszarów
w ich rejonach. 

Zmiana klimatu powodem nasilenia złożonych przyczyn śmiertelności pszczół

Zaburzenia w funkcjonowaniu koloni zachodnich pszczół miodnych (Apis mellifera)  w ostatnich latach
mają wiele przyczyn, które wchodzą w interakcje oraz wzmacniają swoje oddziaływanie. Niektóre z nich
bezpośrednio szkodzą pszczołom (pasożyty, patogeny, ostre toksyny), inne je osłabiają i prowadzą do
zmniejszenia  odporności  koloni  (pestycydy,  brak  różnorodności  pyłku  kwiatowego3)  a  jeszcze  inne
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Rzepak kwitnie na 11% niemieckich gruntów rolnych – bez 
pszczół zbiór byłby o 25% niższy. 
Fot.: www.oekolandbau.de/ Copyright BLE, Bonn / Thomas 
Stephan  

http://www.oekolandbau.de/
http://organic.com.ua/en/conference


pozbawiają ich podstawowych naturalnych warunków do życia (brak możliwości gniazdowania oraz brak
pożywienia spowodowane przez rolnictwo intensywne) To jak bardzo podatne są pszczoły na pasożyty
oraz  patogeny  zależy  od  kilku  innych  czynników  takich  jak;  stan  wyżywienia  (różnorodność,
przestrzenny  oraz  tymczasowo  stały  dostęp  do  kwitnących  roślin),  narażenie  na  działanie  toksyn
(szczególnie  środków  owadobójczych)1.  Zmiana  klimatu  odgrywa  role  we  wszystkich  kategoriach  z
powodu  ekstremalnych  zjawisk  pogodowych,  bardziej  korzystnych  warunków  dla  rozmnażania  się
pasożytów i patogenów3 lub poprzez przesuwanie okresów rozkwitania ważnych roślin żywicielskich1.  

Zamiast  stosowania  pestycydów  w  rolnictwie,  powinno  się  wykorzystywać  obszary
przeznaczone do ekologicznych upraw kwiatów

W szczególności wysoko efektywne środki owadobójcze z grupy neonikotynoidowych są krytykowane
przez  ich  ostrą  toksyczność.  Także  ich  długoterminowe  oddziaływania  na  pszczoły  i  inne  insekty
zapylające nie mogą być jeszcze ocenione. Znanych jest wiele poważnych uszkodzeń, które jednak nie
zagrażają  życiu  pszczół,  prowadzących do psychologicznych skutków takich jak zaburzenia rozwoju
oraz  niższa  witalność,  ale  też  zakłócają  zdolność  uczenia  się  ,  wyczucia  kierunku  oraz  zdolność
komunikacji, w ten sposób  obniżając skuteczność żerowania1. Z tego powodu dana kolonia pszczół jest
osłabiona  nie  tylko  ze  względu  na  liczebność  potomstwa,  ale  także  poprzez  zmniejszone  rezerwy
zebranego pożywienia oraz spadek liczebności pszczół robotnic bowiem nie wracają one z żerowania.
Inne zagrożenia są efektem synergii   pomiędzy różnymi pestycydami (np. związane ze stosowaniem
środków  grzybobójczych)4 lub  pomiędzy  pestycydami  i  patogenami.  Obydwa  zostały  już
zaklasyfikowane  jako  kombinacje  powodujące  wyższą  śmiertelność  w  porównaniu  z  pojedynczymi
czynnikami.  Na przykład,  jeśli  kolonia  pszczela  jest  zakażona patogenem Nosema i  wystawiona na
działanie  neonikotynoidu Imidacloprid, ma to zwiększony wpływ na śmiertelność, i taka kombinacja jest
o wiele bardziej niebezpieczna niż ‘’suma jej elementów’’5.

Metody mające na celu przeciwdziałanie wzrastającej śmiertelności pszczół mają za zadanie znacznie
zmniejszyć oraz regulować stosowanie pestycydów, oraz wzmocnić kolonie i sprawić aby były bardziej
odporne.  Obejmują  one  zarządzenia  rolnicze  oraz  środowiskowe  zapewniające  szeroki  dostęp  do
pożywienia,  między innymi dużą różnorodność kwitnących roślin,  przez najdłuższy możliwy okres w
ciągu roku oraz  odtworzenie nowych możliwości gniazdowania. 

Źródła: 
[1]  Reyes  Tirado,  Gergely  Simon  &  Paul  Johnston  „Bye  bye  Biene?“,  Raport,  Laboratoria  badawcze  w
Greenpeace/Uniwersytet w Exeter (Wielka Brytania) 04/2013 
[2]  Dr. Romée van der Zee „Losses of honey bee colonies over the 2012/13 winter“, Komunikat prasowy COLOSS
Network, Uniwersytet w Bern (Szwajcaria), 07/2013
[3] http://www.heise.de/tp/artikel/39/39414/1.html
[4]  Dr.  Matthias  Nuß  „Auswirkungen  von  Pestiziden  auf  Bienen  und  Landwirtschaft“,  Prezentacja,  20.11.2013,
Börtewitz (Niemcy) 
[5]  Cédric Alaux et al. 2010, “Interactions between  Nosema microspores and a neonicotinoid weaken honeybees
(Apis mellifera)”[ Wzajemne oddziaływanie mokrosporów Nosema oraz neonikotynoid osłabiający pszczoły miodne],
Środowiskowa Mikrobiologia 12(3), pp.774-782
[6]http://faostat.fao.org  /

Autor: Carina Dressler, LfULG, Tłumaczenie: Edyta Madalinska, Korekta: Ilona Sosna

W następnym wydaniu: "Varroa descructor jako najgroźniejszy wróg - Biologia szkodników pszczelnych
oraz działania podejmowane podczas badań hodowli."  

* * * * *

B.I.O.N´DAYS to międzynarodowe spotkanie mające na celu prognozę, innowacyjność i wymianę 
doświadczeń w celu: 
-  uzyskania powszechnie niedostępnych informacji  na temat nowych i  przyszłych trendów w oparciu o
wybiegające w przyszłość badania B.I.O.N’DAYS „Rynek organiczny w roku 2025”
-  możliwości  uczestniczenia  w  rozmowach  przy  okrągłym  stole  i  warsztatach  tematycznych,  a  także
wymiany  poglądów  i  informacji  na  temat  istniejących  wyzwań i  możliwości,  które  posłużą  Państwu za
przewodnik przy kolejnych projektach
- wyselekcjonowania na własne potrzeby przyszłych partnerów technicznych i handlowych, a tym samym
zasilenia Państwa zespołu nową energią
- możliwości przeprowadzenia wstępnych testów Państwa innowacyjnych produktów organicznych 
-  zaprezentowania  Państwa produktów przetwórcom,  dystrybutorom,  dostawcom, centrom technicznym,
itd. 
http://www.biondays.com/index.php/en/
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4. Nowe uregulowania w sprawie rolnictwa ekologicznego 
wprowadzone na Ukrainie

3  września  2013  roku  parlament  ukraiński  uchwalił  ustawę  o  “produkcji  i  dystrybucji
ekologicznych surowców rolnych”. Ustawa została podpisana 3 października 2013 roku przez
prezydenta Wiktora Janukowycza i weszła w życie 9 stycznia 2014 r. W związku z tym ukraińscy
producenci produktów ekologicznych są zobowiązani w przeciągu 6 miesięcy dostosować swoją
działalność do nowych przepisów.

Po ponad siedmiu latach przygotowań parlament ukraiński uchwalił w kwietniu 2011 r. ustawę w sprawie
ekologicznych praktyk rolniczych. Nastąpiło to po unijnej Eko-ustawie. Jednakże w maju 2011 r. ustawa
przyjęta przez ukraiński parlament została zawetowana przez prezydenta. Dlatego też na Ukrainie do tej
pory  nie  istniała  żadna  krajowa  Eko-ustawa.  Prawo  to  jest  szczególnie  ważne  dla  rozwoju  rynku
krajowego produktów ekologicznych na Ukrainie.  W ramach rządowego programu na rzecz rozwoju
rolnictwa z 2007 r., ustanowiony został cel, aby do roku 2015 zwiększyć o 10% produkcję surowców
ekologicznych.  

We wrześniu  2012  roku  miała  miejsce  kolejna  próba  wprowadzenia  ustawy  w  sprawie  wymogów
dotyczących eko-produktów i bio-surowców. W październiku 2012 roku prezydent ponownie odrzucił tę
ustawę, wskazując na pewne niejasności w uregulowaniach, szczególnie odnośnie certyfikacji i kontroli
zgodności przepisów dla eko-produkcji.

W dniu 3 września 2013 r. znowelizowana ustawa o produkcji i dystrybucji ekologicznych produktów i
surowców rolnych zawierająca kilka propozycji  ze strony prezydenta, została przyjęta przez ukraiński
parlament, a następnie podpisana 3 października przez prezydenta Ukrainy. Przepisy ustawy weszły w
życie z dniem 9 stycznia 2014 roku.

Ustawa ta określa ramy prawne, gospodarcze, społeczne i instytucjonalne dla rolnictwa ekologicznego
na  Ukrainie.  Reguluje  warunki  hodowli,  produkcji,  przetwarzania,  certyfikacji,  oznakowywania,
transportu, przechowywania oraz sprzedaży produktów i surowców ekologicznych. 

Zgodnie z przepisami ustawy produkty organiczne muszą być atestowane oraz opatrzone odpowiednim
"eko-znaczkiem" na opakowaniu. Punkty kontrolne, które w przyszłości będą weryfikować zgodność z
normami  ekologicznymi  muszą  być  zatwierdzone  przez  Ukraińską  Agencję  Państwową  do  spraw
akredytacji  i  zapisane  w  rejestrze  organów  kontrolnych.  Dodatkowo  planowane  jest  utworzenie
krajowego rejestru dla producentów produktów ekologicznych. Rejestr ma zawierać dane statystyczne
na temat producentów produktów ekologicznych na Ukrainie.

Eugene  Mylovanov,  szef  "Ekologicznej  Federacji  Ukrainy",  powiedział  w  wywiadzie  dla  ukraińskiej
gazety "Den", że przyjęcie tej ustawy było kolejną próbą legalizacji  działań sektora ekologicznego na
Ukrainie. W kraju tym ponad 272,000 hektarów czyli 0,3% całkowitej powierzchni gruntów rolnych jest
uprawianych  w  warunkach  ekologicznych.  Według  Mylovanov  roczny  wzrost  produkcji  na  Ukrainie
wynosi około 50-100%. Utrzymanie wzrostu produkcji na tym poziomie zależeć będzie między innymi od
tego,  czy  państwo  będzie  wspierać  dotacjami  ukraińskich  producentów  ekologicznych.
(http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/parlament-taki-diyshov-do-konsensusu-v-organichnomu-
pitanni, 20.11.2013)

W uregulowaniach prawnych nie ma jednakże wzmianki o specjalnych programach przewidzianych dla
rolnictwa  ekologicznego.  Jedynie  ustawa  o  "pomocy  państwa  dla  rolnictwa"  daje  producentom
ekologicznym prawo do ubiegania się o wsparcie ze strony państwa. Zatem finansowo pomoc ta jest
taka sama jak dla tradycyjnych rolników. 

Ivan Kirilenko, delegat z bloku opozycji Julii Tymoszenko (były Minister Polityki Rolnej i jeden z autorów
ustawy), powiedział gazecie "Den '", że propozycje prezydenta osłabiły ustawę, ale i tak jest to wciąż
krok  naprzód  dla  rozwoju  rolnictwa  ekologicznego  na  Ukrainie.
(http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/parlament-taki-diyshov-do-konsensusu-v-organichnomu-
pitanni, 20.11.2013)

Szczegółowe informacje o sektorze ekologicznym na Ukrainie: patrz Krajowy Raport EkoConnect (2011)
(http://ekoconnect.org/tl_files/eko/p/14-Laender/berichtstext_ukraine_1.pdf)

Autor: Svitlana Bugaiova, EkoConnect e.V., Tłumaczenie: Edyta Madalinska, Korekta: Aldona Maląg
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5. 10 lat EkoConnect – 10 lat budowania pomostu dla Organicznego 
Rolnictwa w Europie 

Od końca 2003 roku organizacja non-profit EkoConnect – Międzynarodowe Centrum Rolnictwa
Ekologicznego Europy Środkowo-Wschodniej  w  aktywny sposób wypełnia  zadania,  na  które
wskazuje  jej  nazwa:  buduje  kontakty  między  ludźmi,  przedsiębiorstwami  i  krajami
zainteresowanymi  rolnictwem  ekologicznym.  W  przeciągu  tego  czasu  zorganizowano  setki
seminariów,  warsztatów  i  wycieczek,  które  miały  na  celu  uświadomienie  i  przeszkolenie
rolników, handlowców, przedstawicieli administracyjnych, studentów, nauczycieli, itd. w kwestii
norm przyjętych w rolnictwie ekologicznym, w jaki sposób stworzyć organiczny rynek, a także
rozwiązywać kwestie różnic kulturowych. 

W ostatniej dekadzie nastąpił znaczny rozwój rolnictwa organicznego w Europie Środkowo-Wschodniej.
Obecnie region ten zajmuje ważne miejsce w Europie pod względem sprzedaży surowców i produktów
ekologicznych.  Podstawą tego rozwoju  było  zaangażowanie wielu  aktywistów działających  na rzecz
rolnictwa naturalnego i  ich praca w gospodarstwach, przedsiębiorstwach, stowarzyszeniach, a także
administracji rządowej. Jesteśmy dumni z tego, że swoją działalnością EkoConnect przyczyniło się do
tego rozwoju: 

• Stworzyliśmy Organic Marketing Forum, najważniejsze międzynarodowe targi i miejsce spotkań
w Europie  Środkowo-Wschodniej,  które  corocznie  gromadzą przedsiębiorstwa ekologiczne z
ponad 30 krajów (od 2005 roku). 

• Z pomocą około 60 tłumaczy docieramy niniejszym biuletynem, tłumaczonym na 10 języków, do
około 10 tysięcy czytelników w 65 krajach (od 2005 roku). 

• Przeprowadziliśmy badania  i  opublikowaliśmy raporty  na temat  sytuacji  na rynku  produktów
organicznych w 14 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

• Pomogliśmy  zbudować  własne  organiczne  biznesy  przedsiębiorstwom  i  organizacjom w  10
krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

• Przeszkoliliśmy  setki  studentów  rolnictwa  z  krajów  Europy  Środkowo-Wschodniej  podczas
kursów wakacyjnych. 

• Przygotowaliśmy  około  50  stażystów z  11  krajów pracujących  w naszej  centrali  do  obsługi
imprez ekologicznych, zarządzania projektami i organizacjami, i rzecz jasna własną karierą. 

Międzynarodowy  zespół  pracowników,  który  pracuje  z  nami  w  Dreźnie,  stale  się  powiększa.
Zaczynaliśmy  w  2003  roku  od  dwóch  biurek,  które  użyczyło  nam  biuro  Gäa  Association,  obecnie
dysponujemy 200 m², a nasz zespół zasila siedmiu pracowników akademickich i stażyści.   

Nie  brakuje  nam  też  ciągle  nowych  pomysłów.  Opracowujemy  kilka  dwójęzycznych  platform
internetowych, które pozwolą na transgraniczne wyszukiwanie produktów organicznych, dzielenie się
wiedzą i szerzenie wzorcowych działań rolno-środowiskowych. Rozpoczęliśmy także proces integracji
Europy  Środkowo-Wschodniej  w  zakresie  nasiennictwa  i  uprawy.  20  marca  tego  roku  w  Poznaniu
rozpocznie się „EkoSeedForum – Europejska Konferencja nt. Materiału Siewnego, Ekologicznej Uprawy
Roślin i Bioróżnorodności Roślin Uprawnych”. 

Nasza praca jest i zawsze była możliwa tylko dzięki szerokiemu gronu przyjaciół i życzliwych osób, które
nas  wspierają  i  którym  chcielibyśmy  wyrazić  naszą  ogromną  wdzięczość.  Sieć  pomocników  w
zasadniczy sposób pomaga nam forsować pomysły, rozwijać i integrować rolnictwo organiczne, a także
rozwiązywać problemy. Zapraszamy do naszego stoiska podczas BioFach,  organizowane przez nas
imprezy,  na  stronę  internetową  www.ekoconnect.org ,  a  także  profil  na  Facebooku.  Można  także
wesprzeć  naszą  pracę  i  zasilić  grono  poprzez  członkostwo  w  EkoConnect,  wpłaty,  a  także
sponsorowanie jednego lub kilku projektów i imprez. 

Bernhard Jansen

Tłumaczenie: Edyta Madalinska, Korekta: Aldona Maląg 

* * * * *
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Wspomóż nas

Dotacje są bardzo ważnym źródłem finansowym dla naszej pracy. Aby móc
urzeczywistniać  nasze  ważne  projekty  z  powodzeniem  w  nadchodzącyhc
latach, będziemy wdzięczni za wkład finansowy w celu wsparcia naszej pracy.
Każda  dotacja  –  mała  bądź  duża  –  jest  mile  widziana.  Można  wspierać
również  projekty  specjalne!  Darowizny  dla  EkoConnect  są  odliczone  od
podatku.  
Zapytania proszę kierować do Andrei Mühle: Tel.: +49 (0)351 2066172 oder
E-Mail: andrea.muehle@ekoconnect.org

BANK: GLS Gemeinschaftsbank eG, Christstr. 9, 44789 Bochum, Niemcy, 
IBAN: DE94 4306 0967 6010 4821 00, SWIFT / BIC: GENODEM1GLS 

* * * * *

6. 9. Organic Marketing Forum 2014 zwiększa swoje szanse na 
nawiązanie współpracy

Warszawa, 1 -2 czerwca 2014

EkoConnect ma przyjemność ogłosić rozpoczęcie procesu rejestracji  na 9.  doroczne Organic
Marketing  Forum.  Wschodnio-zachodnie  Europejskie  Targi  Handlu  Ekologicznego  oraz
Konferencja Networkingu będzie miała miejsce w dniach od 1-2 czerwca 2014 r. w Warszawie.

Organic  Marketing  Forum  (OMF)  stanowi  klucz  do  biznesu  i  jest
wydarzeniem łączącym Europejską społeczność ekologiczną, skupiającą się
na  Europie  Środkowej  oraz  Wschodniej.  Dzięki  kompleksowemu
dwudniowemu programowi, OMF oferuje doskonałą platformę nawiązywania
współpracy połączoną z indywidualnymi rozwiązaniami dla biznesmenów z
branży ochrony środowiska. W  2013 OMF przyciągnęło 380  producentów,
przetwórców,  handlowców,  importerów  oraz  detalistów  z  rynku
ekologicznego z prawie 30 krajów europejskich.

"Świetna organizacja i interesująca koncepcja zbliżona do potrzeb uczestników”, taka opinię wygłosił
jeden z niemieckich uczestników w 2013 r. W szczególności, nowe Sesje Speed Networkingu okazały
się być cennym doświadczeniem dla uczestników biznesowych: „Nigdy wcześniej nie nawiązłem tylu
kontaktów w tak krótkim czasie, i na dodatek dobrze się bawiłem”, opowiada Andrei Crednik z Medicator
ze  Słoweni.  Większa  współpraca  pomiędzy  krajami  i  wśród  krajów  jest  również  celem  całego
przedsięwzięcia: “Organic Marketing Forum 2014 będzie po raz kolejny punktem wyjścia dla nowych
partnerstw  i  rozwoju  dla  osób  związanych  z  rolnictwem  ekologicznym  ze  wschodniej  i  zachodniej
Europy”,  twierdzi  Bernhard  Jansen,  prezes  EkoConnect,  główny  organizator  Forum.  “Jesteśmy  w
szczególności  zadowoleni  z  udanej  współpracy  z  “BioFach  Nuremberg”,  która  pomaga  nam  w
zapraszeniu kolejnych firm środowiskowych”, podsumowuje. 

OMF oferuje wgląd i innowacyjne możliwości współpracy, z naciskiem na szybko rozwijający się rynek
ekologiczny  w  Europie.  Konferencja  biznesowa,  z  tłumaczeniami  symultanicznymi  w  językach
angielskim, polskim i rosyskim, skupiona jest na motcie: „Przynoszące sukcesy strategie marketingowe
w sektorze ekologicznym”.  Poza tradycyjnym programem, w skład którego wchodzi międzynarodowa
wystawa produktów ekologicznych, konferencja oraz wycieczki  do przedsiębiorstw ekologicznych w i
spoza Warszawy,  edycja  2014 oferuje  wiele  interaktywnych  i  dostosowanych do odbiorców atrakcji,
takich  jak  konferencja  warsztatów  networkingowych,  speed  networking,  firmowe  prezentacje
błyskawiczne, serwis business matchmakingu oraz kolację. Wszystko to można zamówić idywidualnie
lub jako pakiet.
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Organizatorem  wydarzenia  jest  EkoConnect  we  współpracy  z  “BioFach”,  pod  patronatem
Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM EU Group) oraz Ministerstwa Rolnictwa.
Partnerem OMF 2014 jest Stowarzyszenie Producentów “Polska Ekologia“, Stowarzyszenie Rolnictwa
Ekologicznego „Ekoland“, Polskie Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Organic Retailers Association
(ORA). 

Więcej informacji odnośnie rejestracji, znaleźć można na stronie www.organic-marketing-forum.org. 

Autorzy:  Magdalena Saczyna i  Inka Sachse, EkoConnect,  Tłumaczenie:  Edyta Madalinska,  Korekta:
Aleksandra Mazur

 

* * * * *

All articles were translated by Edyta Madalinska within the initative PerMondo. 
Sponsored by Mondo Agit offering translations English into Polish.

 

* * * * *

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

Czy podobał się Państwu nasz biuletyn informacyjny?

Jeśli tak, będziemy wdzięczni, jeśli polecą nas Państwo swoim znajomym i przyjaciołom. Jeśli mają
Państwo jakieś uwagi i komentarze proszę skontaktować się z EkoConnect. Wszelkie Państwa sugestie
dotyczące poruszanej tematyki jak również jakości artykułów i ich tłumaczeń są dla niezwykle cenne.
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Jeśli biuletyn Informacyjny został Państwu przesłany przez kogoś innego, a chciałby Pan/Pani
otrzymaywać go bezpośrednio od nas, proszę napisać do nas e-mail zamieszczając w tytule
wiadomości: „Subscribe EkoConnect Information Letter”, na adres: .redaktion@ekoconnect.org

Jeśli nie chcą Państwo dłużej otrzymywać od nas biuletynu należy wysłać do nas e-mail wpisując w
rubrykę „temat” „Unsubscribe EkoConnect Information Letter’.

Niniejszy biuletyn informacyjny jest wspólnym projektem EkoConnekt. Tłumaczenia są wykonywane
dzięki zaangażowaniu wolontariuszy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą przy tłumaczeniu
biuletynu prosimy o kontakt. Z chęcią przyjmiemy Państwa pomoc.  

Pozdrowienia, Redakcja

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

EkoConnect jest organizacją non profit z siedzibą w Niemczech, która wspiera wymianę informacji,
wiedzy i doświadczenia w dziedzinie rolnictwa ekologicznego. Organizacja ta jest siecią osób i
organizacji, które uczestniczą w eko-sektorze Europy Zachodniej i Wschodniej, aby umożliwić im
spotkanie i współpracę. 

Najważniejsze jest wsparcie takich działalności, które są za długotrwałym rozwojem rolnictwa
ekologicznego w Europie Środkowej i Wschodniej, jak i za połączeniem uczestników oraz
udostępnieniem ekologicznie wytworzonej żywności. EkoConnect pełni zatem funkcję głównego źródła
informacji, służy pomocą przy realizacji spotkań, wymiany doświadczeń i dokształcania. Ponadto
wspiera prywatne i publiczne instytucje przy wprowadzeniu struktur rolnictwa ekologicznego. Rada
specjalistyczna służy pomocą organizacji EkoConnect w kwestiach merytorycznych i dotyczących
strategii podejmowanych działań.

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 (www.ekoconnect.org). Należą Państwo już do naszej sieci? Zachęcamy Państwa
do przekazywaniu informacji o członkostwie współpracownikom, przyjaciołom lub innym lobby.

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

Wspomóż nas

Dotacje są bardzo ważnym źródłem finansowym dla naszej pracy. Aby móc
urzeczywistniać  nasze  ważne  projekty  z  powodzeniem  w  nadchodzącyhc
latach, będziemy wdzięczni za wkład finansowy w celu wsparcia naszej pracy.
Każda  dotacja  –  mała  bądź  duża  –  jest  mile  widziana.  Można  wspierać
również  projekty  specjalne!  Darowizny  dla  EkoConnect  są  odliczone  od
podatku.  
Zapytania proszę kierować do Andrei Mühle: Tel.: +49 (0)351 2066172 oder
E-Mail: andrea.muehle@ekoconnect.org

BANK: GLS Gemeinschaftsbank eG, Christstr. 9, 44789 Bochum, Niemcy, 
IBAN: DE94 4306 0967 6010 4821 00, SWIFT / BIC: GENODEM1GLS 
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