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Nova vinska kuga?
Vinarji še danes, po dobrih 130-ih letih, s strahom govorijo o veliki vinski kugi,
ko je žuželka trtna uš (phyloxera – prišla je z ozemlja ZDA) napadala evropske
vinograde in jih ogromno uničila. Zdaj so na Korziki, ki spada pod Francijo, našli poškodovane vinograde s strani t. i. Pierceove bolezni. Tudi to v obliki bakterije prenašajo žuželke – posebne invazivne kobilice. Te bakterije so poimenovali
Xylella fastidiosa. Ko je trta okužena s to bakterijo (glej fotografijo), listi zelo hitro porumenijo, se posušijo in odpadejo. Vendar Francozi pravijo, da ni razloga
za preplah, saj imajo menda bolezen pod kontrolo.

Agroind Vipava
1894 pred velikimi
spremembami
Čeprav jim zadnje desetletje ni bilo najbolj naklonjeno, je bilo pred dobrim
letom dni videti, da se naša najstarejša
zadruga, Vipava 1894, počasi pobira in
gradi na novih temeljih. Takratni direktor Boris Jež je namreč v klet pripeljal
enega najbolj prožnih in razgledanih
mladih enologov, Uroša Bolčino (na fotografiji), ki je svoja bogata znanja nabiral tudi v tujini.
Kljub vsemu pa je Kmetijska zadruga
Vipava, ki je tudi lastnik večno zadolžene vinske kleti (cca. 5,2 milijona evrov)
sklenila klet prodati preko slabe banke
kupcu iz Ukrajine, ki pa ima po izjavah
vpletenih sodeč malce drugačne načrte s
kletjo,ki niso samo vinski.
Zaradi tega je že v začetku junija odstopil
Boris Jež, pred mesecem dni pa mu je sledil tudi Bolčina, ki je takoj dobil

Na plantažah kakava dela že več
kot dva milijona otrok
V Zahodni Afriki dela na plantažah kakava že več kot dva milijona otrok, v svojem poročilu
ugotavlja Univerza Tulane. Število otrok, ki so vključeni v pridelavo kakava je v zadnjih petih
letih naraslo za 360 tisoč in to kljub dejstvu, da so se proizvajalci čokolade zavezali, da bodo
njihovo število do leta 2020 zmanjšali za 70 odstotkov.
Povečanje otroškega dela je posledica vedno slabših odkupnih pogojev za proizvajalce kakava
v državah, kjer proizvedejo kar 70 odstotkov vsega kakava, ki ga porabimo na svetu. Ker želimo, da se ta trend obrne, v okviru kampanje Čokolada naj bo pravična! že leto in pol poteka
zbiranje podpisov pod zahteve za izboljšanje pogojev pri pridelavi kakava, ki bodo konec letošnjega leta predani proizvajalcem čokolade.
Kampanjo lahko s podpisom peticije, s katero boste podjetja spodbudili k takojšnjemu ukrepanju, podprete tudi vi. Več o kampanji in razmerah, ki vladajo na plantažah kakava, si lahko
preberete na spletni strani kampanje
Čokolada naj bo pravična! - sl.makechocolatefair.org.

