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NOVICE ITR: Trajnostno kmetijstvo in GSO

Kmetijske prakse se morajo končno soočiti z izzivi prihodnosti

Dosedanje prakse ni možno nadaljevati – kmetijstvo mora zmanjšati porabo vložkov in začeti upoštevati
podnebje in biotsko raznovrstnost, so povedali strokovnjaki na 2. evropskem kongresu ekološkega kmetijstva
Na Inštitutu za trajnostni razvoj so danes opozorili na dokument Ključne zahteve za trajnostno kmetijsko
politiko 2014-2020 (1), ki poudarja potrebo po reformi Skupne kmetijske politike. Dokument je delo IFOAM
EU (2), katere slovenska člana sta Inštitut za trajnostni razvoj in Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije.
Anamarija Slabe, slovenska članica izvršnega odbora IFOAM EU: "Na 2. evropskem kongresu ekološkega
kmetijstva 1.12.09 v Bruslju (3) smo opozorili: da bi pri pridelavi hrane lahko uspešno odgovorili na izzive
prihodnosti, nujno potrebujemo resnično trajnostne prehranske sisteme. Prihodnja Skupna kmetijska politika
se mora zato osredotočiti na strategije za soočenje z izzivi prihodnosti v okviru trajnostnega, socialno
pravičnega in etičnega sistema kmetijstva in prehrane. Ekološko kmetovanje ponuja celovit model za to."
Netrajnostne kmetijske prakse uničujejo ekosisteme, ki so bistvenega pomena za preživetje ljudi. Na
kongresu so evropski strokovnjaki in oblikovalci politik orisali, kakšne spremembe moramo uvesti v celotni
živilski verigi in sedanjih politikah, da bi se lahko soočili z izzivi podnebnih sprememb, izgubo biotske
raznovrstnosti in varnosti preskrbe s hrano.
"Kmetijstvo mora odigrati svojo vlogo pri blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Vendar v boju
proti podnebnim spremembam ne smemo pozabiti na druge vidike trajnostosti. Ekološko kmetovanje je
multiplikator rešitev: sprošča manj ogljika, ker uporablja manj vložkov in veže več ogljika v tla, hkrati pa
dosega boljše rezultate pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, dobrem počutju živali in varovanju tal. Zato
morajo nosilci odločanja v svojih strategijah za blažitev podnebnih sprememb upoštevati ekološko pridelavo",
je povedal Thomas Dosch, namestnik predsednika Skupine IFOAM EU, ki bo organizacijo zastopal na vrhu ZN
o podnebnih spremembah v Kopenhagnu.
Urs Niggli, direktor raziskovalnega inštituta za ekološko kmetijstvo (FiBL) (4), je poudaril pomen raziskav:
"Za izboljšanje svetovne prehranske varnosti je vredno je upoštevati ekološke koncepte ekofunkcionalne
intenzifikacije in okrepitve moči podeželja. Kljub dejstvu, da je ekološko kmetijstvo do sedaj lahko računalo
le na 1% zneska proračuna za raziskave, ki se porabi za konvencionalno kmetijstvo, že daje zelo dobre
rezultate glede količin in stabilnosti pridelkov. Nadaljnje naložbe v raziskave in usposabljanje v ekološki
pridelavi so ključnega pomena za povečanje razširjenosti trajnostnih ekoloških sistemov ".
Na Inštitutu za trajnostni razvoj (ITR) poudarjajo, da moramo za trajnostno kmetijsko pridelavo poskrbeti
tudi v Sloveniji. ITR je v sodelovanju z Zvezo združenj ekoloških kmetov Slovenije in s strokovnjaki za
ekološko kmetijstvo pri Kmetijski svetovalni službi, mariborski fakulteti za kmetijstvo in nekaterimi drugimi
organizacijami pripravil predloge, o katerih so se ta teden pogovarjali na sestanku s kmetijskim ministrom dr.
Milanom Pogačnikom. Slovenski strokovnjaki za ekološko kmetijstvo so ministru povedali, da je treba
ekološko kmetijstvo ustrezno vključiti v novo nacionalno Strategijo kmetijstva. Na ministrstvu so se strinjali,
da bodo imenovali strokovno skupino za spremljanje izvajanja Akcijskega načrta razvoja ekološkega
kmetijstva v Sloveniji.
Več informacij:
Inštitut za trajnostni razvoj, info@itr.si, tel. 041 725 991 ali (01) 4397 465.
OPOMBE:
(1) Na poti k trajnostni SKP - Glavne zahteve Skupine IFOAM EU za trajnostno SKP 2014-2020, celoten dokument (v
angleščini) na: http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/positions/Papers/pdf/Position_IFOAMEU_CAP_12.2009.pdf
(2) Skupina IFOAM EU združuje več kot 300 organizacij članic IFOAM (Mednarodne zveze gibanj za ekološko kmetijstvo)
v EU-27, državah kandidatkah in EFTA. Organizacije članice vključujejo: združenja in organizacije potrošnikov, kmetov,
predelovalcev, ter raziskovalnih, izobraževalnih, nadzornih in svetovalnih organizacij.
(3) Drugi evropski kongres ekološkega kmetijstva, 1. december 2009 v Bruslju, več informacij: www.organic-congressifoameu.org
(4) FiBL Švica, www.fibl.org

