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В Україні продовжилась
робота над Законом «Про
органічне виробництво».
Зокрема, 13 січня 2009 р.
Державний комітет України з земельних ресурсів в
особі заступника Голови

В.В.Кулініча погодив проект Закону України «Про
органічне виробництво»
без зауважень.
12 лютого 2009 р. Міністерство фінансів України в
особі заступника Міністра

А.І.Марковського розглянуло проект Закону України «Про органічне виробництво»
та
надало Мінагрополітики України свої зауваження та пропозиції.

“Екоглоб” отримала DAP акредитацію
19 січня 2009 р. вірменська компанія «Екоглоб» одержала сертифікат німецького органа акредитації
(DAP), що є членом Міжнародного форуму з акредитації (IAF), на сертифікацію органічної сільгосппродукції й продуктів харчування.
Як сказала журналістам
генеральний
директор
компанії «Екоглоб» Нуне
Дарбінян, вірменські виробники тепер одержать можливість виходу на ринки
органічної продукції країн
Євросоюзу.
«Органічне сільське господарство є екологічно чистим, заснованим на виробництві сировини й продуктів харчування, сільським
господарством, без використання мінеральних добрив і хімічних речовин. У
Вірменії, з ряду об'єктивних причин, пов'язаних з
малими обсягами виробництва й проблемами з
конкуренцією на традиційних ринках, створюються передумови для того, щоб ми могли бути
конкурентними та вийти
на ринок органічної про-

дукції, де діють інші правила гри», - сказала вона.
Крім того, пані Дарбінян
відзначила
необхідність
формування
місцевого
ринку.
Торік вірменська органічна продукція вперше вийшла на європейський
ринок в особі компанії
«Тамара-Фрут». «Це був
перший крок і « ТамараФрут» експортувала натуральні соки до Чехії, а цього року планується вихід
на
ринок
Угорщини,
включаючи поставки заморожених фруктів», пояснила пані Дарбінян.
Зі свого боку, представник
DAP Йохен Нойендорф
сказав, що «Екоглоб» - перша організація в регіоні,
що одержує акредитацію
на надання сертифіката
для органічної продукції.
За його словами, Вірменія
має всі перспективи для
розвитку цієї галузі сільського господарства.
«Місцевий ринок у Вірменії менший, ніж у Німеччині, але тут ви можете
знайти у продажу органічну продукцію, а сертифікація цього процесу стане

ключем до довіри споживачів до органічних продуктів харчування», - сказав
Нойендорф.
Він підкреслив, що органічні продукти харчування є
дещо дорожчими, тому
споживач повинен знати,
що платить за екологічно
чистий і корисний для
його здоров'я продукт.
На думку заступника Міністра сільського господарства Вірменії Самвела Аветісяна, землі у гірських
районах, а також сільськогосподарські землі у районах Shirak, Syunik та Lori є
найбільш придатними для
ведення органічного сільського господарства.
Закон «Про органічне
сільське господарство» частина державної стратегії розвитку сільського господарства Вірменії. Уряд
країни вважає дуже важливим розвиток органічного
сектору у Вірменії. Закон
передбачає норми регулювання ведення органічного
сільського господарства,
проведення експортних та
імпортних операцій, маркетингу та сертифікації.
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Чи стане Грузія “Центром органічного харчування”?
6 січня 2009 р. Патріарх
Грузії Ілія II у своєму Різдвяному посланні звернув
увагу православного грузинського народу на важливості вирощування та
споживання
органічної
сільськогосподарської
продукції, особливо місцевих видів.
23 січня 2009 р. у прямому ефірі "Першого кана-

лу" національного телебачення грузинський Президент Михайло Саакашвілі
доручив уряду оголосити
Грузію "центром органічного харчування". За словами Саакашвілі, в країні
не будуть вироблятися генетично
модифіковані
продукти, а внутрішній
ринок варто закрити для
таких продуктів з інших

країн. Президент Грузії
також зазначив, що завдання харчової промисловості країни полягає "не
в тому, щоб виробляти
багато, а в тому, щоб робити якісно". На думку
Саакашвілі, "у світі постійно зростає попит саме на
органічні продукти й ми
можемо зайняти цю нішу".

Європа
Різдвяний органічний ринок у Болгарії
8-12 грудня 2008 р. вперше у бізнес-парку столиці
Болгарії Софії пройшов
перший біо-базар вихідного дня.
Тут можна було придбати
різноманітні болгарські та

іноземні органічні продукти, в т.ч. шоколад, хліб,
йогурт, вина і дитяче харчування, крім того косметику, одяг і подарунки.
В рамках даного заходу
були проведені різноманіт-

ні ілюстровані демонстрації, аби показати зацікавленим відвідувачам як виробляються, зокрема, такі продукти харчування, як сир
та хліб.

Органічні землі - подарунки до Різдва?
Минулого Різдва Soil Association пропонувала незвичні подарунки: земельні ділянки на органічній
фермі Summerhill Organic
Farm, яка є частиною Soil
Association Land Trust.
У такий спосіб Land Trust
матиме можливість захистити та зберегти у довгостроковій перспективі частину органічного земельного фонду для майбутніх
поколінь. Така вкрай важлива підтримка допоможе

Soil Association Land Trust
створити нові умови оренди землі для фермерівпочатківців та молодих
сімей.
Одним з фермерів, який
вже користується такою
схемою, є Бен Мозлі. Яйцевий бізнес Бена, якому
виповнився лише рік, забезпечує своєю продукцією незалежні місцеві магазини, а його система прямої доставки продуктів
споживачам та органічній

пекарні у вересні 2008 р.
отримала почесну нагороду Soil Association Organic
Food Award.
Аби отримати земельну
ділянку у такий спосіб,
необхідно було сплатити
25 ф.ст. /4 м² землі чи 50
ф.ст./10 м² та отримати
свідоцтво про наділ землі
та подарункову картку, яка
містить інформацію про
отримане господарство та
земельну ділянку.

Принц Чарльз закликав приділяти більше уваги природі
«Здорова земля – це наше
власне здоров’я», - вважає
принц Чарльз Уельський.
Принц Чарльз засуджує
залежність сучасного суспільства від технологій, які
є причиною «загрозливого
відсторонення від життєво-важливих взаємовідносин людини та природи».
Він також стверджує, що
ідеологія модернізму 20 ст.
«розпалювала фундамен-

тальну віддаленість від
природи, її законів та циклічних процесів”. Віддаляючись від природи, - говорить принц, - ми абстрагували життя в цілому та
втратили наше розуміння
поняття внутрішньої та
зовнішньої гармонії».
«У сучасному сільському
господарстві індустріалізація зруйнувала прагнення
природи до збалансовано-

сті», - говорить принц. Саме тому я так часто говорю про те, що індустріалізоване сільське господарство розглядає Природу просто як механічний
процес».
«Проте, усі живі організми
співіснують між собою для
досягнення гармонійного
цілого. Коли існує баланс
та гармонія, кожен організм випромінює здоров’я.
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І якщо ви вважаєте, що у
жмені ґрунту живе більше
мікробів, ніж людей на
планеті, тоді запитайте
себе, яку невідворотну

шкоду ми наносимо чутливій екосистемі – особливо 15 см верхньому шару ґрунту, який фактично
підтримує все життя на

Землі? Наше сприйняття
природи та турбота про
навколишнє середовище,
зокрема, стало небезпечно
обмеженим».

Місцеві та органічні продукти харчування для лікарень
графства Корнуолл (Великобританія)
У королівському шпиталі
Royal Cornwall Hospital
більше трьох чвертей опитаних пацієнтів були в захопленні від страв, якими
їх годували, - повідомляє
газета The Guardian.
Після значних змін, які
відбулися, 84% усіх страв у
шпиталі готують зараз із
продуктів, які постачають
місцеві корнуолльські ви-

робники.
Одним з перших постачальників став Вілл Боумен з
молочної ферми Gwavas
Dairy, яка виробляє органічні йогурти з додаванням
свіжих фруктів. Чверть
виробленої цим фермером продукції постачається до лікарні.
Таким чином було зменшено відстань перевезення

продуктів харчування від
виробника до споживача
на 67 %: з 164 тис. миль до
менш ніж 54 тис. миль.
З переходом на органік
витрати лікарні не збільшилися, а підтримка місцевих виробників сприяє
створенню нових робочих
місць і зростанню оптимізму серед населення.

Азія
В Японії літак заправили травою
30 січня 2009 р. в Японії
вперше злетів літак на паливі з трави. «Боїнг -747»
працював на паливі, що
наполовину складалось з
рослини «рижій».
Авіалайнер японської авіакомпанії «ДЖАЛ» пролетів кілька сотень кілометрів від токійського аеропорту Ханеда до віддалених
островів у Тихому океані і
повернувся назад. Під час
польоту пілот вимкнув
двигун, а потім ввімкнув
його уже в експериментальному режимі - техніка

запрацювала на біопаливі.
Таким чином, Японія першою серед азійських країн
провела успішний тестовий політ літака, паливо в
баках якого наполовину
складалось з зовсім не секретного палива - зробленого з рижію, який, як відомо, чудово росте і в
Україні.
Наші ж урядовці запевняють, що проекти з використанням найрізноманітніших
альтернативних
видів палива почнуть реалізовувати в Сумській обл.

і не тільки. Зокрема, 29
січня 2009 р. Прем'єрміністр Юлія Тимошенко
пообіцяла податкові пільги, в т.ч. на податок на
прибуток та на ПДВ для
підприємств, які реалізовуватимуть проекти із енергозбереження. Тимошенко
доручила міністерству фінансів спільно з міністерством економіки та Державною податковою адміністрацією до наступного засідання уряду розробити
зміни до законодавства.

Organic food valley зростає
Bio Desaru Organic Food
Valley – перше крупномасштабне органічне господарство в Малайзії, залучило 414 млн.долл.США
інвестицій від 15 іноземних та місцевих інвесторів.
Johor Mentri Besar Datuk
Abdul Ghani Othman розповідає, що проект площею 3.642 га, почав діяти
ще два роки тому.
Bio Desaru відповідає вимогам органічного агрови-

робництва.
“Безперечно я буду намагатися стабілізувати ситуацію в країні, а згодом і харчову промисловість з її
унікальним брендом органічних продуктів харчування високої якості та
кількості”, - відзначає Abdul Ghani, додаючи: розвиток Bio Desaru включає
присвоєння товарам марочних назв, належну сільськогосподарську практику,

якість урожаю та безпечне
виробництво і, крім того,
планування та вирішення
аграрних питань.
Abdul Ghani стверджує,
що в найближчі 6 місяців
зростання organic food
valley буде більш помітним, відмітивши, що в
компанії
розташуються
також
дослідницький
центр, центр оздоровлення, а також spa-курорт.
Продукти з Bio Desaru
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постачатимуться як для
місцевого, так і зовнішніх
ринків, в т.ч. в Сінгапур,
Гонконг та до Європи.
Він говорить,що valley
може встановити зв’язок
між стрімко зростаючим
продовольчим ринком та
специфічним органічним

ринком, додаючи, що
проект створить близько
20 тис. нових робочих
місць для місцевих жителів.
“Ми також будемо заохочувати дрібних фермерів
займатися інтегрованим
сільським господарством з

допомогою урядових програм для отримання вищих прибутків”, - акцентує увагу Abdul Ghani і
додає, що 80,9 га земель в
господарстві
виділено
Міністерству туризму для
підтримки екотуризму.

Америка
Протягом трьох років – лише органік!
Фрукти, овочі, тварини
можуть бути 100% органічними. А як щодо людей?
Цікавий експеримент над собою – вирішив
провести доктор Alan
Greene, педіатр, письменник з міста Danville, штат
Каліфорнія.
Протягом останніх 3-х
років, д-р Greene нічого
не їсть, крім органічної
їжі, у будь-якому випадку,

чи то він готує сам вдома,
чи перекушує будь-де по
дорозі.
Для свого експерименту
він обрав 3 роки, так як
саме такий термін Департаментом сільського господарства США визначено необхідним для проведення органічної сертифікації для тварин.
У той час як виробники
продовольчих продуктів

дотримуються умов сертифікації щоденно, д-р
Greene розмірковував над
тим, чи можна такі ж стандарти застосувати по відношенню до людини.
Це було не легко!
Про хід, результати та висновки згаданого експерименту
читайте в першому номері
журналу “ORGANIC UA”.

Гуельф знову зібрав однодумців
22-25 січня 2009 р. в Канаді на базі University of
Guelph проходила 28
Міжнародна
органічна
Конференція. Доповідачі
з різних країн провели
низку семінарів та засідань
робочих груп, висвітлюючи ключові теми, зокрема
проблему поширення ГМ
продуктів,
перспективи
органічного виробництва
та сертифікації, дослідження тем глобального
потепління,
еко-

поселення, захист сільськогосподарських земель
та продовольча безпека. В
рамках робочої групи «З
поля до столу» було запропоновано чимало цікавого для кожного. Крім
того, там же протягом суботи-неділі
проходила
Органічна виставка з
більш як 160 експонентами – гарна нагода скуштувати та придбати безліч
органічних продуктів на
взаємовигідних
умовах.

На конференції можна
було зустріти виробників,
транспортників та переробників, а також дізнатися, як можна здійснити
позитивні зміни в своєму
житті.
В рамках Конференції
Торонтською фермерською ринковою Мережею
було проведено відкриту
зустріч, спрямовану на
зміцнення зв’язків між
виробниками та споживачами.

Reebok презентує органічний одяг до чемпіонату Суперкубку
Наприкінці січня 2009р.
компанія Reebok започаткувала нову лінію органічного одягу, ліцензованого
NFL спеціально до проведення Суперкубку.
Безпосередній виробник розташована в Кантоні
(Китай) компанія нещодавно оголосила, що футболки, які гравці одягатимуть
для «великих» ігор, будуть

виготовлені з органічної
бавовняної тканини – вперше у практиці Reebok.
Компанія Reebok говорить, що зелений шов на
плечах та комірцях нових
футболок будуть вирізняти їх серед інших у якості
офіційних органічні футболок чемпіонату Суперкубку. Футболки Суперкубку – чи то команди Ari-

zona Cardinals, чи то Pittsburgh Steelers – будуть у
вільному продажу у роздрібних та онлайн магазинах вже після закінчення
чемпіонату.
Пізніше цього ж року,
компанія планує представити нову лінію Reebok
Sustain – виробів з вторинного поліестеру та
органічного бавовнику.
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ГМ культури дають менші врожаї, ніж звичайні
У ході трьохрічних досліджень в США було виявлено, що багато американських соєвих фермерів
почали дуже сумніватися
щодо впливу генетичих
модифікацій на урожайність. Наукові відкриття
спростовують заяви представників біотехнологічної індустрії, що генетичні модифікації – ключ до
вирішення
зростаючої
глобальної продовольчої
кризи.
Дослідження, проведені
Канзаським Університетом в так званому зерновому поясі США показують, що виробники ГМ
сої в середньому отримують приблизно на 10%
менше урожаю, ніж виробники генетично немодифікованої сої. Це суперечить постійним заявам
прибічників ГМО та їх
обіцянкам, наданих фермерам про начебто значно вищу урожайність ГМ

культур. Провідний дослідник, професор Барні
Гордон, розповів газеті
The Independent, що університет був змушений
провести такі дослідження
так, як “багато виробників
сої помітили, що урожайність ГМ сої не така вже і
висока, як очікувалося,
навіть за сприятливих
умов”. Вони постійно задавали нам питання «чому
ж я не отримую таких високих врожаїв, які я мав
раніше», - додає Гордон.
Гордон та його команда
вирощували монсантівські
ГМ соєві боби та традиційні сорти на одних і тих
же полях. Вони виявили,
що генетично модифіковані сорти дали 70 бушелів зерна на акр порівняно
з 77 бушелями зі звичайних ділянок.
Урожайність ГМ культури
відновилася, - розповідає
Гордон, - коли ми додали
розчин марганцю, так як

вважали, що процес модифікації ускладнював поглинання рослиною цього важливо необхідного
хімічного елемента.
Дані дослідження перекликаються з попередніми
дослідження Університету
Небраска, які яскраво свідчать, що ГМ соя дає в середньому на 6% менше
врожаю, ніж її найближчі
не-ГМ сорти.
В своїй заяві на адресу
The Independent, Monsanto наполягала, однак,
що, нібито, ГМ соя, що
досліджувалась у Канзасі
була модифікована не з
метою збільшення урожайності, а зараз вони
збираються продовжити
модифікацію, щоб збільшити і її.
Як відомо, всі діючі органічні
стандарти категорично забороняють використання будьяких ГМО.

Фолклендські острови - органічні до 2010 р?
Багато хто пригадує Фолкленди виключно в площині війни 1982 р. між
Аргентиною та Великою
Британією.
Зараз там справжній мир і
прагнення до ще кращого
життя, черговим свідченням чому є той факт, що
10 господарств на Фолклендських островах офіційно зареєстрували початок переходу свого виробництва до органічних методів господарювання за
міжнародними стандартами.
Якщо все піде належним
чином, то до 2010 р. 40%
господарств матимуть органічний статус.

Радник Міністерства сільського господарства Фолклендських островів Ian
Campbell заявляє, що причиною переходу до органічних
методів
є
«сподівання у майбутньому мати надбавку на ціну
органічної шерсті та м’яса,
принаймні на рівні 15%.
Незважаючи на необхідність сплачувати кошти за
щорічну
сертифікацію,
вони все ж сподіваються,
що загальний ефект відобразиться на прибутковості господарства».
Він
продовжував:
«Здається що населення
насправді захопилося органічним ринком, причи-

ною чого є їх моральні
погляди на здоров’я та
навколишнє середовище.
Люди згодні платити навіть вищу ціну!
На сьогодні у багатьох
куточках нашої планети
через поширення хвороб
рослин і тварин та жагу
заробити якомога більше
грошей, незвачаючи на
високу виснаженість природних ресурсів, дуже
важко розпочати займатися органічним землеробством.
Проте, в цьому сенсі Фолклендські острови займають вигідну позицію".
Органік перемагає крок за
кроком!
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Африка
Яловичина – перша в Намібії!
Наприкінці 2008 р. намібійська компанія «Meatco»
випустила на ринок Південної Африки свою першу органічну, без будьяких гормонів, яловичину
«преміум-класу».
Це м'ясо під брендом
«Natures Reserve» отримується виключно після забою відбірної худоби, яка
утримується
безприв’яз-

ним способом, з повною
можливістю контролю та
сертифікації за системою
Farm Assurance Namibia,
яка діє під егідою М’ясної
Ради Намібії.
Корпорація має 4 бійні, дві
з яких ліцензовано для
експорту до Євросоюзу,
інші дві – для решти країн
третього світу.
Колишня
Південно-

західна Африка, а тепер
Намібія, була головним
джерелом постачання яловичини до ПАР протягом
тривалого часу.
Згадане – гігантський крок
компанії вперед, започаткований легковпізнаваний
бренд зможе достойно
репрезентувати цю країну
на півдні Африки.

BioVision підтримав радіопрограму
Швейцарська група допомоги країнам, що розвиваються, BioVision надає
особливу підтримку фермерам при переході до
органічного методу господарювання. Тривалий час

у Кенії виходить газета
«Органічний
фермер».
Газета з тиражем у 16 тис.
примірників орієнтована
переважно на фермерів та
надає можливість ще 100
тис. читачів черпати інфо-

рмацію про конкретні теоретичні та практичні поради. Нещодавно було
запущено ще і радіопрограму на органічну тематику «Органічний фермер».

На Малаві відкрили органічну «золоту жилу»
Фермери Малаві (країни
на південному-сході Африки) перервали замкнуте
коло постійної бідності,
почавши використовувати
древні методи, які можуть
привернути увагу західних
супермаркетів, - розповідає Basildon Peta.
Бідність підштовхує мешканців Африки до інновацій. Так сталося і з Jailos
Kanyanga, чия історія почалася з того моменту,
коли до нього завітали
урядові агенти, вимагаючи
негайного
повернення
взятих у кредит грошей на
купівлю добрив – без
будь-яких «відстрочок та
поблажок».
Сума займу складала 3 750
квача (17 фунтів) – сума,
яку неможливо уявити в
руках бідного фермера.
Якби він не заплатив гроші, за словами агентів, вони б конфіскували його 11
свиней, які були єдиним
засобом до виживання для
його сім’ї з 8 чоловік.
Проте, фермеру пощасти-

ло - місцевий священик
позичив йому такі гроші.
Після цього випадку пан
Kanyanga остаточно вирішив, що він не може допустити повторення такої
ситуації.
«Я вирішив, що єдиний
спосіб виправити ситуацію – повернутися до дідівських методів вирощування сільськогосподарських культур з використанням компосту, коли ще не
були відомі хімічні добрива," – говорить фермер.
Він перестав використовувати синтетичні добрива
та повернувся до органічних методів господарювання.
Він почав виготовляти
декілька видів традиційного компосту. Спочатку він
вирив яму 1 м в ширину та
2 м в довжину. Потім заповнив її рештками рослин, які залишилися після
збирання урожаю, укрив
шаром гною та золою з
різних видів деревини. І,
нарешті, так як і його ба-

тько, накриває верхнім
шаром ґрунту, узятого з
мурашників. Фермер періодично зрошує компостну
яму до тих пір, поки її
вміст не перетвориться на
товстий родючий шар
гумусу, придатного для
використання на полях.
Це було початком такої
стратегії, яка перетворилася на надзвичайний успіх,
який у подальшому спонукав сотні інших фермерів
в окрузі застосовувати подібний підхід і в своїх господарствах.
Клуб
взаємодопомоги,
створений паном Kanyanga разом з 17 місцевими фермерами лише на
площі 0,2 га, почав стрімко рости та розвиватися і
пізніше був переформатований у демонстраційну
ферму Lupangwe Organic
Manure, що забезпечує
навчання органічним методам
господарювання
700
селянам-фермерам.
Клуб є партнером великої
Асоціації органічних фер-
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мерів Малаві, яку підтримує благодійна організація
Voluntary Service Overseas
(VSO).
Один з тих фермерів, які
знаходяться під опікою
пана Kanyanga – 61-річний
фермер Grayston Bvundikilane та його 6 дітей. Подібно до інших місцевих фермерів, пан Bvundikilane
зараз отримує набагато
більші врожаї, ніж раніше.
«Минулого року я отримав
8 мішків кукурудзи з площі
0,2 га, порівняно з трьома
мішками зазвичай», - похваляється фермер. Він
залишив цілих 4 мішки
для своєї сім’ї, тому зараз
його сім’я має краще харчування. А також зараз він
має додатково ще 4 мішки
для продажу.
Інший органічний фермер, Heinrich Chitengo віком 38 р., говорить, що
органічне фермерство перетворило на краще його
власне життя та життя його
трьох дітей. Тепер за рахунок отриманого прибутку
від органічного виробництва він спроможний купити для своєї сім’ї ліжко,
телевізор та велосипед.
«Навіть у своїх найнеймовірніших мріях я ніколи не
міг уявити, що матиму все
це майно», - розповідає
фермер.
60-річна Gladys Kadzive
стала вдовою 14 років тому
і мала самотужки виховувати 8 дітей. Їй було не те,
що по кишені використовувати мінеральні добрива,
вона подумувала про те,
щоб найнятися на роботу
до інших людей. Її заробіток був настільки мізерним, що її діти були вимушені недоїдати, то ж вона
вирішила піти навчатися
до школи. Органічне виробництво кардинально
змінило її життя. «Я змогла
збільшити урожай та отримувати достатньо продовольства як для власних по-
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треб, так і для продажу», радіє жінка.
Зараз група Lupangwe розширила свою діяльність,
почавши займатися ще й
виробництвом натуральних засобів захисту рослин. Для цього листя двох
місцевих видів дерев висушують та подрібнюють у
порошок. Цей препарат
використовують після збирання урожаю кукурудзи
для боротьби з жуками та
іншими шкідниками, які
завдають шкоди урожаю
при зберіганні в сховищах.
Пан Kanyanga розширив
коло своєї діяльності, забезпечуючи навчання для
фермерів-членів ще 157
сільськогосподарських клубів у Малаві, кожна з яких
налічує 20-30 чоловік. Організація надає Moga технічну підтримку в сфері виробництва та маркетингу.
На сьогодні у Малаві працює 20 000 органічних
фермерів. Зараз це найбільш популярна сфера
діяльності у країні з 12млн. населенням, 85% яких
зайняті у сфері сталого
сільськогосподарського
виробництва, кожен з яких
має присадибну ділянку з
середньою площею не
більше 0,2 га на одну середню сім’ю з 6 чоловік. Багато з цих фермерів все ще
залежать від синтетичних
добрив, які підлягають під
урядову схему субсидування, згідно з якою відшкодовується 92% ціни. Ця
урядова програма підтримки фермерів націлена на
реформування сільського
господарства Малаві, деякі
політики стверджують, що
за останні роки це дозволило країні стати експортером кукурудзи.
Проте, Stanley Chidaya висловлюється дуже скептично про таку статистику.
«Ми ще не достатньо забезпечені продовольством,
може лише на межі продо-

вольчої безпеки», - пояснює він. – Ще й досі існує
проблема недоїдання у
деяких інших регіонах країни». Більш того, кожен
фермер повинен заплатити близько 200 квачі (~1
фунт) за 50 кг мінеральних
добрив, що складає набагато більше, ніж собі можуть
дозволити місцеві жителі,
маючи лише 70 пенсів/
день на прожиття.
Існує також і інша проблема, пов’язана з урядовою
програмою субсидування
мінеральних добрив. Цільовою аудиторією даної
програми є більша половина сімей країни. Тому за
таких умов поширилась
корупція серед державних
урядовців відповідальних
за поширення добрив, так
можна було виділити деякі
села, які зовсім не мали
можливості взяти участь у
такій програмі.
Steve Morris, менеджер
проекту VSO з забезпечення продовольчої безпеки у
Малаві, попереджає, що з
того часу як ціни на мінеральні добрива зросли
майже втричі, країнидонори неохоче продовжують фінансування субсидованих програм.
Jailos Kanyanga на власні
очі бачив, як органічне
виробництво перетворило
життя тих фермерів, які
розпочали такий метод
господарювання і переконаний, що такого ж успіху
можуть досягти і всі його
співвітчизники, щоб фермери змогли продавати
свою продукцію міжнародним роздрібним компаніям, як наприклад Tesco та
Sainsbury.
«У такий спосіб, - пророкує він, - Малаві - маленька
країна, яку вважають серцем континенту – має можливість з часом перетворитись на "Африканську
Швейцарію".
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Австралія
Інновації в органік!
Три австралійські органічні компанії запропонували
інноваційний, креативний
підхід до ведення бізнесу,
який допоможе процвітати у 2009 р., незважаючи
на економічний спад.
Нещодавнє відкриття млина Z Mills у південносхідному Queensland стало
великим кроком на шляху
розвитку
виробництва
органічного
борошна.
Захист від світла, зменшення температури до 40С
і нижче, а також використання азоту для уникнення
потрапляння кисню під
час помелу означає, що
ферментативні реакції, які
викликають згірклість у
борошні, фактично обмежені.
До того ж, виконавчий
директор Thomas Cunliffe
стверджує, що в процесі
грубого помолу зерно зберігає ефірні олії, мінерали
та складові характеристики, так що поживна цінність борошна зберігаєть-

ся. Млин можна використовувави для помолу сортів грубого зерна, таких як
коричневий рис та коноплі, а також дуже дрібного
насіння стародавніх південноамериканських злакових рослин, багатих на
антиоксиданти. Млин –
місцева розробка, спроектована у Queensland, за
якою зерно ефективно
перемелюється без використання води та споживаючи на 30% менше енергії, ніж конвенційні млини.
Австралійські виробники
винограду також добре
підготувалися до нового
року, після того як були
відмічені на найбільшій
продовольчій виставці у
Дубліні (Ірландія).
Вони запропонували спеціальне блюдо з різних
сортів органічного винограду, пасти з виним соусом та сиром, яке отримало нагороду у конкурсі,
що за розмахом переви-

щило очікування суддів, у
номінації Найкраща заморська страва 2008.
Scott Fry’s Loving Earth
стала першою компанією,
яка почала виробляти класичний шоколад за старовинними рецептами у Австралії.
Історія цього шоколаду
починається далеко у старовиній Південній Америці, інгрідієнти ж для його
виробництва виробляють
місцеві кооперативи Мексики та Перу.
Loving Earth заповнила
нішу ринку для тих споживачів, які полюбляють
чорний шоколад без домішок, та споживачів, яким
заборонено вживати молочні продукти та цукор.
І, зважаючи на те, що чорний шоколад обирають
споживачі, які переймаються своїм здоров’ям,
обсяги продажу цього
продукту будуть однозначно зростати.

При підготовці Вісника були використані матеріали:
http://www.farminguk.com/?show=newsArticle&id=10221 http://www.farminguk.com/news/Falkland-Islands-Organic-by-2010.9847.asp
www.biovision.ch/newshome http://thestar.com.my/services/printerfriendly.asp?file=/2008/11/23/nation/2625544.asp&sec=nation
http://www.independent.co.uk/news/appeals/indy-appeal/independent-appeal-malawi-strikes-organic-gold-1225814.html
http://www.naturalproductsonline.co.uk/organic_news.asp?ItemID=3777&rcid=68&pcid=64&cid=68%0A%0A%0A%0A%0A
http://www.bostonherald.com/business/general/view/2009_01_27_Reebok_apparel_goes_organic_at_Super_Bowl/ http://www.soilassociation.org
www.organic-market.info/web/News_in_brief/Events/ www.organic-market.info/web/News_in_brief
http://www.arka.am/rus/economy/2009/01/19/12753.html http://lenta.ru/news/2009/01/23/free/ http://www.guelphorganicconf.ca/media09.html
http://www.naturalproductsonline.co.uk/organic_news.asp?ItemID=4466&rcid=68&pcid=64&cid=68
www.princeofwales.gov.uk/speechesandarticles/ http://www.rb.ru/print/?5648727
http://www.ausfoodnews.com.au/2009/01/06/australias-organic-companies-among-the-most-innovative.html

При використанні матеріалів, посилання на Інформаційний вісник
Федерації органічного руху України обов’язкове!

Федерація органічного руху України
вул. Госпітальна, 12, оф.412, м. Київ, 01001, Україна,
тел./факс: (044) 234-00-54; e-mail: ofu@organic.com.uа

www.organic.com.ua

