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Policy Day: 25% European Land in Organic by 2030

Díky strategii F2F a jejímu cíli dosáhnout 25% ekologické půdy v EU do roku 2030 dala 
Komise ekologickému zemědělství klíčovou roli v přechodu k udržitelným potravinovým 
systémům. Tvůrci politik a zástupci biosektoru diskutují potřebu přizpůsobit nový EU 
akční plán EZ, nařízení o ekologickém zemědělství (EU) 2018/848 a společnou 
zemědělskou politiku pro zajištění rozvoje EZ. 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/4Mo8M1oPF3sAK1hkWrWn

Vize a názor komise / Bio ve 
stravování (FR) / Kritika 
příprav SZP na národní úrovni 
be vztahu k EZ
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New Plant breeding Techniques and Organic Farming: 
scientific, regulatory and consumer issues 

Projekt LIVESEED (Zlepšení výkonu a konkurenceschopnosti ekologického sektoru 
podporou úsilí o ekologické pěstování osiva a sadby) představí a bude diskutovat o 
vědeckých kontroverzích a regulačních otázkách týkajících se nových technik šlechtění 
rostlin (NPBT), jakož i o výsledcích evropského průzkum postojů a preferencí spotřebitelů 
ohledně NPBT v ekologickém zemědělství. 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/mWjLGPJiIJY5twj9YJqV spotřebitelský průzkum
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Safe sustainability for packaging: Current requirements, 
trends and challenges for the future

Sotva existuje reklamní sdělení, které by v současné době neodkazovalo na „udržitelné 
výhody“ obalů - ať už eko, stoprocentně recyklovatelné atd. Ale co je ve skutečnosti 
udržitelné? Carolina Schweig vysvětluje, která kritéria jsou rozhodující, jak je lze měřit, 
hodnotit a prokazovat, aby zůstala udržitelná, důvěryhodná a nenapadnutelná.

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/1psT7riQtqZBYl5SJOtM
překlad přednášky do 
angličtiny
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Understanding Product Choice and Attitudes towards 
Naturalness and Certifications

V celé EU je zapotřebí lepší regulace přírodních a ekologických tvrzení. S ohledem na 
transparentnost zadala společnost NATRUE v Německu a ve Francii kvantitativní studii 
zaměřenou na spotřebitele, která měla vyhodnotit tři pilíře: postoje spotřebitelů, 
vnímání značky a účinnost log.

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/KdjTCw9X0qaUsbSKP9bR KOSMETIKA
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Beauty Briefing 2021: Globale Beauty-Trends and 
Inspirations 

Přes pandemii přírodní kosmetika nadále roste. Jaké změny přinesla Corona? Jaké 
budoucí globální trendy v oblasti krásy se objevují? Které kosmetické výrobky jsou právě 
teď trendy? Jak hodnotí přísady ovlivňující krásu? Co znamená „Black Lives Matter“ pro 
kosmetický průmysl? Jaké nové distribuční koncepty existují? Jak se vyvíjí otázka 
udržitelnosti?

záznam není k dispozici KOSMETIKA
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Food Policy Forum for Change: transforming food 
system through policy measures

V současné době existují dobré, ale spíše rozptýlené příklady vlád, které vyvíjejí příznivé 
a inovativní politické nástroje pro zavádění zásad agroekologie. Diskuze přinese nasdílení 
zkušeností mezi tvůrci politik. 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/7cirpT17Ar5xxBAOdqQN jen země mimo EU
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Traces or contaminants: How to deal with findings in 
organic products in the grey area

Kontaminující látky nebo rezidua? Hodnocení nálezů různých látek v ekologických 
produktech. Stopové nálezy v ekologických produktech: rozdíly v hodnocení stop reziduí 
kolem úrovně podávání zpráv. Meze sledovatelnosti: Lze objasnit nálezy reziduí při 
nízkých koncentracích? 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/5kldN6kNDjbik7J3w1Lf zkušenosti z laboratoří
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Different perspectives on organic integrity and fraud 
prevention

Relace se věnuje prostředí organické integrity a bude diskutovat o podvodech a prevenci 
podvodů z různých hledisek, včetně právních záležitostí, anatomii podvodu, datové 
inteligenci, geodatech a dalších. 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/62x0inKc6Xfz2Ppg7SvS
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Impulses for more organic: Strengths and weaknesses 
of current organic action plans in Germany and the EU

Řada spolkových zemí v Německu a členských státech EU stanovila konkrétní růstový cíl 
pro odvětví biopotravin. Akční plány pro EZ jsou důležitým nástrojem pro posílení 
odvětví. Jaké jsou silné a slabé stránky akčních plánů? A je dosud vynaložené úsilí 
dostatečné k dosažení růstových cílů? Odpovídají současným a potenciálním trendům 
nabídky a poptávky? 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/bNoNJrAg461lnUC0e4hy
hodnocení neměckého APEZ a 
EU APEZ + předpoklady AP
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The German Organic Market: Facts, Figures, Analysis 
2021

Poptávka po biopotravinách v Německu každý rok stále roste. V roce 2020 se ekologické 
produkty nacházely v nákupním košíku téměř každé domácnosti. Ale kde je růst 
největší? Jaké zvláštní rysy jsou sledovány na biotrhu a jaké trendy lze očekávat? 
Přezkoumání trhu je obzvláště zajímavé z hlediska účinků způsobených pandemií 
COVID19.

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/o6uCLkl6l8whJwLAyZIa
data a čísla z neměckého 
biotrhu (překlad z němčiny)
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Promoting Sustainability and Efficiency in Organic 
Agriculture – Perspectives from Young (Organic) 
Innovators

EIT Food je přední evropská iniciativa v oblasti potravinářských inovací s více než 200 
partnery v hodnotovém řetězci potravin a posláním učinit potravinový systém 
udržitelnějším, zdravějším a důvěryhodnějším. Diskuze s mladými inovátory a návrhy 
aktivit ke zvýšení povědomí a zavádění inovací k podpoře udržitelnosti a účinnosti v 
ekologickém zemědělství a potravinářství. 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/IAKa3f7nZh0OUZCjDZrH
zajímavé postřehy k inovacím 
a potřebě spolupracovat a 
sdílet znalosti
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World of Organic Agriculture 
Nové statistiky 2019 v ekologickém sektoru, vývoj a trendy globálního trhu, vývoj 
předpisů.

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/VnfVqRyCLE0eGR4jOql6 Trendy globálního biotrhu
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Is East Europe a hotspot for organic fraud? Initiatives for 
demonstrating Organic Integrity from countries in the 
region

Přestože počet nesrovnalostí v posledních letech neustále klesá, východoevropské země 
stále bojují se svou špatnou pověstí. Akce si klade za cíl zdůraznit společné úsilí 
zúčastněných stran v těchto zemích o lepší integritu ekologických produktů. Rovněž se 
bude diskutovat o úloze a odůvodnění dalších kontrolních opatření EU uplatňovaných na 
tyto země. 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/LtwpK4Ov2aJkubnBtDkR východní Evropa
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The European Market for Organic Food
Budou představeny nejnovější údaje a trendy pro čtyři evropské trhy (Německo, Francie, 
Itálie a Spojené království) i pro Evropu jako celek. 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/bwoXrQBxCaFbPUPYAxlr
Trendy biotrhu v DE, IT, FR a 
UK
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EU Farm to Fork Strategy: Do we have the right 
ingredients?

Strategie F2F byla vítána z důvodu cíle 25% ekologického zemědělství do roku 2030. 
Nová dohoda o rozpočtu SZP na utrácení 70% z 386 miliard eur jako paušální podpora 
zemědělcům je promarněnou příležitostí k transformaci zemědělství EU. Co je potřeba k 
dosažení cíle 25%? Máme správné nástroje, nebo by měla být do politiky EU přidána 
strukturální zlepšení, aby byly dodrženy sliby F2F? 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/9gDvnx7EWsPWHQhXfRzo podařená diskuze
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Biocontrol technologies and strategies to control 
invasive alien pests in organic agroecosystems: an 
update

Biologické invaze jsou bezprecedentní formou globálních změn. Noví hmyzí škůdci 
způsobují velké ekonomické ztráty a představují hrozbu pro ekologické zemědělství. V 
průběhu minulého roku nám nové národní předpisy a dostupnost zdrojů, struktur a 
dovedností umožnily zahájit rozsáhlé projekty biologické kontroly, které otevírají 
konkrétní vyhlídky na kontrolu invazivního hmyzu. 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/hJrB6AP7ROkoaM5CkK2b
zkušenosti z oblasti Trentino 
Itálie
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Setting the Standard for Organic and Natural Cosmetics

COSMOS pokračuje v udávání tempa s více než 40% růstem certifikovaných produktů v 
průběhu roku 2020 a další revizí kritérií. Připojte se k nám a diskutujte o tom, jak největší 
soukromý standard pro organickou a přírodní kosmetiku vyvažuje ambiciózní principy, 
vyvíjí porozumění pro spotřebitele a praktickou proveditelnost dalších posílených kritérií 
systému. 

záznam není k dispozici KOSMETIKA
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Code of Practice for organic processors: findings from 
the European project ProOrg

Projekt Core Organic Cofund ProOrg vypracuje soubor strategií a nástrojů (Kodex praxe), 
které mohou zpracovatelům biopotravin pomoci při výběru vhodných technologií a 
komunikaci se spotřebiteli. 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/OnBoxJgiZOxBrx7w1FN9
projekt cílí na vytvoření 
seznamu povolených vhodných 
zpracovatelských technik v EZ
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Natural Cosmetics Industry Monitor 2020: Data, Facts 
and Forecasts

Přírodní kosmetika jako hnací síla růstu v krizovém roce 2020: Pohledy na spotřebitele a 
nejnovější vývoj na trhu v prodejních kanálech poskytují informace o změnách a 
trendech.

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/uesPRe14hAZCAuDWeeA KOSMETIKA - detailní přehled
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Strategies to communicate the benefits of organic 
breeding

EZ má mnoho výhod v oblasti šlechtění. Dialog o praktických strategiích, jak sdělit 
pozitivní účinky ekologického šlechtění různým aktérům hodnotového řetězce 
(zpracovatelé, obchodníci, maloobchodníci, zákazníci). Součástí workshopu bude 
premiéra nového filmu FiBL a Bioverita o ekologickém chovu (https://youtu.be/_o31AZM-
mes)

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/sUZgRxqBxVBnkkCcvG47
chyba v odkazu - je třeba dát 
čas 3:30:50
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Cleaning and disinfection in organic processing: where 
does the legal journey go

Úvahy IFOAM ve vztahu k čisticím a dezinfekčním přípravkům. Odborné znalosti z praxe 
při hodnocení čisticích a dezinfekčních prostředků, potřeb a výzev. Jaké jsou důsledky 
pro zpracovatelské společnosti? 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/PdeOH7MmoGf1R2sWLjO5
chyba v odkazu - je třeba dát 
čas 5:30:50
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Global Organic Market Overview
Informace o trhu ze statistické Ročenky světa o EZ (FiBL) a trendy biotrhu z několika částí 
světa (Afrika, Mexico, Japonsko, USA, …)

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/qZRxaazcAHlNe3Ne4asS
globální trhy biopotravin - 
zajímavé je např. USA
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mikroplastic in food: status of the problem and first 
paths to solutions

Od roku 2017 je Technická univerzita v Mnichově zapojena do takzvaného projektu 
MiPAq („Mikroplasty ve vodním prostředí a v potravinách“) s vývojem detekčních metod 
pro mikroplastové částice a jejich kvalitativním hodnocením, důsledky absorpce částic 
pro živé bytosti a výskyt částic v potravinách.

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/qLWFjmY3qPV6U5KhgbBv presentace projektu
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Organic processing, quo vadis?

Vývoj technik zpracování je rychlý. legislativa pro EZ probíhá pomalu. To vytváří různé 
napětí a otázky, například: Jsou nové techniky povoleny v organickém režimu? Jaká je 
vize, pokud jde o techniky zpracování a jak vyhodnotit, zda zapadají do organického 
přístupy nebo nikoli? Jaké jsou výzvy, pokud jde o techniky zpracování nyní? 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/fRSXpwALsHN9YE6DB3hQ
diskuze k možnostem 
zpracovatelských postupů
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EU Regulatory changes and its effect on International 
Trade

Nové nařízení EU o ekologickém zemědělství vstoupí v platnost v roce 2022 a pro 
mezinárodní obchod s ekologickými produkty se očekávají změny. Zasedání se zaměří na 
dva aspekty, u nichž jsou změny významné: 1) Změna přístupu od rovnocennosti k 
dodržování předpisů se zaměřením na skupinovou certifikaci, 2) Opětovné vyjednávání 
dohod o rovnocennosti se třetími zeměmi. 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/jmgUgKE5QudpY7Y3jCcq
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For a pesticide free world, strategies, activities and 
consequences for the organic market 

Diskuze o pesticidech dnes a v budoucnu (ve vazbě na pitnou vodu, aj.). https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/BCyGIcJxLMrateU8FA5I podařená diskuze
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Boosting Organic Trade in Africa: Analyses, Trends, 
Strategies

Účastníci mohou pochopit trhy a vzorce spotřeby na základě důkladné analýzy osmi 
cílových zemí a tří vybraných hodnotových řetězců. Diskutována budou doporučení 
intervencí, jak podpořit bioobchod v Africe: Co je většinou zapotřebí? Kdo se zavazuje 
převzít vedení, odpovědnost a investice? A jak nejlépe dosáhnout cíle? 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/bblXWgVNCHP2WHWfqCMy biotrh v Africe
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Phosphonic Acid (PA) in organic, a case on its own

Průzkum mezi některými členy OPTA ukázal, že v průměru je 50% biopotravin ovlivněno 
malými nálezy PA. Vyšetřování všech nálezů je nemožné a není příliš užitečné, protože 
většina nemá žádný vztah ke špatným praktikám nebo podvodům. EZ odvětví se musí 
ujmout vedení při hledání praktického řešení. Jaká je historie PA a jaké jsou scénáře 
řešení problému? 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/m84Hti1TugwqJQwaS6i2
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Climate Safe Diets

V kombinaci s posuny ve stravě a výrobě mohou agroekologické potravinové systémy 
přispět ke snížení emisí skleníkových plynů a poskytnout mnoho vedlejších výhod pro 
biologickou rozmanitost, sekvestraci uhlíku v půdě a přizpůsobení se změně klimatu. 
Toto zasedání předvede konkrétní příklady od farmy po vidličku, které ukazují, jak a proč 
by ekologické zemědělství mělo hrát klíčovou roli při diskusích o tom, jak omezit emise v 
potravinářském sektoru. 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/sVPwHAXpTSjdjISFQSb7 podařená diskuze
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EU Organic Food Law: New law, new problems, new 
solutions… 

Nejnovější návrhy Evropské komise: Šance, problémy, řešení. Jak se vypořádat s 
laboratorními zprávami o stopách, se zrušením ekologických certifikátů, s> kritickými 
body <ve výrobě, zpracování, skladování a přepravě? A co národní zákony o ekologickém 
zemědělství a národní pravidla pro certifikaci? Nové chovy zvířat. Seznam čisticích a 
dezinfekčních prostředků. Odložená regulace. 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/M2YXvI78XgXDpLbFosdw
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Natural cosmetics and sustainability: strategies, 
management and transfer in packaging solutions

Zákazníci přírodní kosmetiky požadují od obchodního a průmyslového odvětví větší 
transparentnost v oblasti udržitelnosti v kontextu měnících se nákupních kritérií. 
Prezentace nabízí postřehy a tipy pro udržitelné řízení na příkladu inovativních koncepcí 
obalů. Jaké jsou výzvy? Jaké jsou strategie úspěchu? Odborníci na udržitelnost Mirja 
Eckert a Carolina Schweig to vědí. 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/7zfmghNdpiHiPxtewg5a KOSMETIKA
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Global Market Update and Outlook: An analysis of the 
core markets for Natural Cosmetics (USA, Europe, Asia, 
etc.) 

Je aktualizován celosvětový trh s přírodní kosmetikou. K jakému růstu došlo v roce 2020 
a jaký je výhled pro rok 2021 a následující roky? Jaké trendy a vývoj probíhají? Jsou 
představeny nejnovější údaje o trhu a trendy pro hlavní trhy s přírodní a organickou 
kosmetikou na světě. Jaký je výhled do budoucna?

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/66YF7O4j9acDGDIRLnkS KOSMETIKA
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TP Organics Science Day: innovating for organic food 
processing

Horizon Europe, program EU pro výzkum a inovace, začne v roce 2021. Dozvíte se o 
možnostech financování pro ekologický sektor, a zejména pro společnosti vyrábějící 
biopotraviny. Získáte inspiraci ze dvou výzkumných projektů CORE Organic, které 
přispěly ke zlepšení zpracování biopotravin (SUSORGPLUS, ProOrg). Budou sdílet své 
zkušenosti a nápady pro další výzkum. 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/SjcDs7yWSgPHCC39MOjo

 je třeba dát čas 2:34 / klíčové 
diskuze k výzkumu EZ / 
prezentace na 
www.tporganics.eu

19 12
:0

0 
- 1

3:
00

Current and future challenges for ICS certified organic 
smallholder groups

Organičtí drobní zemědělci v zemích s nízkými příjmy jsou obvykle certifikováni jako 
skupina. Pokud exportují, musí mít implementovanou správu ICS (Internal Control 
System). Tyto skupiny již čelí výzvám při plnění požadavků. Výzvy se budou zvyšovat s 
implementací nového ekologického nařízení EU. Diskutuje se o nezbytných úpravách s 
ohledem na africké skupiny ICS. 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/tNFWBaR8sU0kPrL6SLSG společná certifikace
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Retailing im next Normal 

Obchod se za krátkou dobu masivně změnil. Současně se přírodní kosmetika rozšiřuje po 
celém světě. Jsou vyžadovány nové způsoby jednání v oblasti prodeje a oslovování 
zákazníků. Profil požadavků se zcela mění. Výrobci a odborníci z maloobchodu budou 
diskutovat o tom, co to znamená pro budoucí distribuci přírodní kosmetiky. 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/dssyA4IGuSr8U9ikr8wy KOSMETIKA
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Innovations on organic seed and plant breeding and 
presentation of new European organic seed router 
database

Strategie projektů H2020 LIVESEED, BRESOV a ECOBREED na podporu bioosiva a 
šlechtění v celé Evropě. Databáze bioosiv v EU, která zvýší transparentnost a sníží 
administrativní zátěž. Dodavatel osiva může spravovat své nabídky osiva do všech 
členských států EU pomocí jediného přihlášení. Vnitrostátní orgány mohou revidovat 
počáteční nabídky a aktualizovat své národní databáze. 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/q7bCMhqANOvitxc7LFQ9 Bioosiva
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Více biopotravin ve veřejném stravování: důvody, 
překážky a faktory úspěchu 

Jaké jsou argumenty pro více biopotravin ve veřejném společném stravování a co lze 
vyvodit po roce iniciativy BioBitte? V panelových diskusích s odborníky as přihlédnutím k 
otázkám publika se diskutuje o podrobnostech výběrového řízení, ziskovosti a nákupu. 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/JnGYn5WQXr78JyoXfILs
Bio ve veřejném stravování - 
jen v němčině
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The future of certification in organic

V důsledku růstu ekologicky certifikovaných ploch a počtu provozovatelů a díky novým 
technologiím, jako je blockchain, se změní další IT technologie a satelitní snímky, 
kontrolní a certifikační procesy v ekologickém zemědělství a produkci. Vzdálená kontrola 
je něco, co sektor začal zažívat kvůli pandemii COVID-19. Jak se změní certifikace v 
příštích letech? 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/c5a6pNCrA1zRoJyoz4al nové IT techniky v kontrole
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Challenges and solutions on import-expo EU USA in new 
legislation

Předpisy USA a EU týkající se dovozu se plně mění. Jaké jsou hlavní změny a jak to ovlivní 
současnou praxi importu a exportu? A která role hraje téma skupinové certifikace v 
oblasti dovozu? 

https://www.talque.com/app#/app/ngx/org/SPygQfusd0f1fe9F7ANp/session/detail/gD0Wzpmgq666YcmlGmok


