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Každá šálka sa počíta

KÁVOVÉ

AKO SA PRAŽÍ KÁVA

Elizabeth Chepkwony z kenského fairtradového družstva Kabngetuny pri zbere kávy. © Foto David Macharia.

Jedna z prvých lokálnych pražiarní na Slovensku, ktorá funguje už viac ako desať
rokov, je zároveň jedinou slovenskou pražiarňou kávy s oficiálnou platnou BIO
a Fairtrade certifikáciou. „Zameriavame sa na takzvanú výberovú kávu – specialty
coffee. Do tejto kategórie patrí iba top 5 % svetovej produkcie. Okrem prémiovej
kvality finálneho produktu sú pre nás však rovnako dôležité aj férové podmienky
počas celej cesty kávy od pestovateľov až ku spotrebiteľovi. Vďaka Fairtrade si
naši zákazníci môžu byť istí, že farmári uživia vlastnou prácou seba aj svoje rodiny
a môžu žiť dôstojný život,“ hovorí Ali Macsai, obchodný riaditeľ SAMAY Organically
Grown & Fairly Traded. „BIO certifikát zároveň garantuje, že naša káva bola vypestovaná v prísnych podmienkach kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva,
ktoré je ohľaduplné voči našej planéte aj budúcim generáciám.“

www.samay.sk

fairtradovú kávu

Počas praženia získava káva charakteristickú
vôňu a chuť. Celý proces trvá približne
20 minút. Teplota pri pražení dosahuje
okolo 200 °C. Káva stráca vlhkosť,
naberá na objeme a hnedne.

Cena kávy na svetovom trhu
napríklad minulého roku v lete
klesla na najnižšiu cenu za
posledných 10 rokov: na 0,7 euro
za libru (0,45 kg) zelenej kávy.
Väčšina pestovateľov kávy pritom musí predávať aspoň za 0,9
euro za libru zelenej kávy, aby
pokryli náklady na pestovanie.
Kávy sa pritom predáva čím ďalej tým viac.
Ekonomická teória nás učí, že keď stúpa dopyt
a rastie cena produktu, vytvára to tlak na vyššiu
ponuku a lepšie možnosti pre výrobcu produktu. Pestovatelia kávy, ktorých je vo svete
asi 21 miliónov, by teraz mali mať ideálne podmienky na vyjednávanie lepšej ceny, investície
a rozvoj svojich fariem. Tak prečo tí, ktorí pre
nás kávu pestujú, opúšťajú svoje polia a odchádzajú do preplnených miest alebo dokonca do
iných krajín hľadať za kávu nejakú náhradu?

Upražená káva je po vychladnutí ručne
balená do klasických sáčkov alebo
do vratných nádob, ktoré v rámci
systému zero waste kolujú medzi
pražiarňou a kaviarňami.

Balíčky čerstvo upraženej kávy sú potom
pripravené na cestu do obchodov, kaviarní,
pekární, reštaurácií, kancelárií alebo
k zákazníkom e-shopu.

Vydavateľ: Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.

e-mail: info@fairtrade-cesko.cz

Botičská 4, 128 00 Praha 2

www.fairtrade-slovensko.sk

tel.: +420 734 336 592

facebook.com/FairtradeSK
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Na vine je zložitá kombinácia niekoľkých
faktorov zahŕňajúcich počasie, politické
rozhodnutia a regulácie kurzov mien v kra-

jinách, ktoré kávu vyvážajú, rastúce objemy
špekulatívnych obchodov veľkých investorov
na kávových burzách, nevyvážený prístup
k informáciám medzi drobnými poľnohospodármi a veľkými korporáciami, ktoré kávu
vykupujú, a ekonomická moc týchto veľkých
nadnárodných aktérov kávového trhu. Preto
je tu systém Fairtrade, aby ponúkol pozitívnu
alternatívu spotrebiteľom, ktorým toto všetko
nie je ľahostajné. Vďaka pevne určenej minimálnej výkupnej cene, ktorá je jedným z pilierov systému Fairtrade, je teraz cena v systéme
Fairtrade pre kávových farmárov v priemere
o 40 % vyššia než bežná cena na trhu. Okrem
garancie minimálnej výkupnej ceny sa Fairtrade usiluje už od začiatku existencie o uzatváranie transparentných a dlhodobých zmlúv
medzi poľnohospodármi a obchodníkmi,
poskytuje príplatok na rozvoj, ktorého časť
musia farmy investovať do zlepšenia kvality
kávy, a prostredníctvom školení a tréningov
buduje odborné kapacity drobných farmárov.
O tom, koľko farmárov a koľko obchodníkov
sa do systému Fairtrade zapojí, však stále rozhodujú hlavne spotrebitelia. Čím väčší bude
dopyt po fairtradovej káve (kakau, banánoch,
trstinovom cukre…), tým viac pestovateľov
z krajín globálneho Juhu bude môcť benefity
systému Fairtrade využívať. Tí, ktorí si vyberú
produkt označený známkou FAIRTRADE,
požadujú od svojich obchodníkov záruku,
že ich cappuccino, latte alebo espresso zaistilo farmárom dôstojné živobytie a sú tým
ochotní prispieť k vytváraniu kvalitatívne
lepšieho systému svetového obchodu. Týmto
spotrebiteľom patrí aj moja vďaka.

Jiří Hejkrlík,
člen správní rady
Fairtrade Česko a Slovensko

toto ste vedeli?

Káva. Kafčo. Kávička. Pre niekoho životabudič, pre iného
príjemný rituál, pre ďalšieho
zas nevyhnutná bodka za
dobrým jedlom. Každý deň sa
jej na celom svete vypije dve
a štvrť miliardy šálok, pre väčšinu z nás je neoddeliteľnou
súčasťou každého nášho dňa.
Napriek tomu je možno veľa
vecí, ktoré o káve neviete.

pastieri, ktorí si všimli, že ich kozy po požití
kávových zŕn nezvykle živo šantili. Povzbudivé účinky kofeínu sa teda zjavne neobmedzujú len na nás, ľudí.

Pravlasťou kávy je Etiópia

Káva je ovocie

Konkrétne oblasť Kaffa (nie, podobnosť
so slovom káva nie je náhodná). V Etiópii
sa dodnes vyskytujú divo rastúce kávovníky. Povesť tvrdí, že kávu „objavili“ etiópski

Málokto si to uvedomuje, ale keď sa o kávových plodoch hovorí ako o čerešniach, nie je
to len tak pre nič za nič. Kávovník je ovocný
strom a v niektorých krajinách jeho plody

Najviac sa vypije vo Fínsku
Každý Fín (vrátane fínskych nemluvniat)
vypije ročne kávu z 12 kilogramov kávových
zŕn. Na severe je káva zrejme všeobecne veľmi
v kurze, pretože so značným odstupom (necelých 10 kg) nasledujú za Fínmi Nóri a za nimi
Islanďania (9 kg) a Dáni (8,7 kg). Ak sa pýtate,
čo my, musíme vás sklamať. Sme na chvoste
prvej dvadsaťpäťky. Nie div, s necelými dva
a pol kilogramami kávy na hlavu ročne…

sušia a pripravuje sa z nich odvar, ktorému
sa hovorí cascara alebo tiež trochu nepresne
kávový čaj. Je osviežujúci, bohatý na vitamíny a antioxidanty… ale čo si budeme
hovoriť, šálke silného espressa alebo lahodného french pressu sa asi vyrovná ťažko.

Najdrahšia káva je
„cibetková“
Je celosvetovo známa pod svojím indonézskym názvom „kopi luwak“ (kopi = káva,
luwak = cibetka) a ide o kávu, ktorá sa získava veľmi netradičným spôsobom: z trusu
drobnej šelmičky, ktorá je taká maškrtná, že
si údajne vyberá len tie najlepšie a najzrelšie kávové čerešne. K fermentácii kávového
zrna tak dochádza v tráviacom trakte cibetky,
čím vraj káva získava nezameniteľnú chuť
a arómu. No, proti gustu…

A toto ste vedeli? Káva je ovocie, jej plody sú čerešne. © Foto Remo Naegeli

Vďaka za každú A
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Zelené kávové zrnká sa nasypú do pražičky.
Každý druh kávy sa praží inak, aby vynikol
jeho jedinečný chuťový profil a tiež
v závislosti od spôsobu prípravy,
na ktorý je káva určená.

Pražiar celý proces starostlivo sleduje
a ovplyvňuje ho nastavovaním času a teploty.
Po úspešnom pražení je veľmi dôležité
rýchle schladenie kávy, aby nedošlo
ku spáleniu zrniek.

www.fairtrade-slovensko.sk / facebook.com/FairtradeSK
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Do pražiarne sa káva od Fairtrade producentov z Etiópie, Indie, Kolumbie, Nikaraguy
či Peru dostáva vo veľkých jutových
vreciach, ktoré vážia 60-70 kg.

NOVINY

vydavateľ: Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.

Pražiareň SAMAY: BIO & Fair

Viete ako zelené kávové zrnká získavajú svoju
výraznú farbu, ale najmä chuť a vôňu, pre
ktorú má káva miliardu oddaných priaznivcov
po celom svete? Nahliadnite s nami do zákulisia BIO a Fairtrade pražiarne SAMAY a sledujte
tento proces krok za krokom.
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Prečo je „minimálna výkupná cena“

Kde je káva doma: Indonézia
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Indonézia patrí (spolu s Brazíliou, Vietnamom, Kolumbiou a Etiópiou) medzi päť krajín
s najvyššou produkciou kávy. Na indonézskych ostrovoch – predovšetkým na Jáve
a na Sumatre – sa pestuje tak robusta, ako aj
arabika. Okrem toho je Indonézia domovom
niekoľkých kávových špecialít, ako je cibetková káva (považovaná za najdrahšiu kávu na
svete) alebo kávy z oblasti Aceh a Mandailing
(Sumatra) či Toraja (ostrov Sulawesi).

Napriek tomu indonézske kávy sú vo svete
veľmi obľúbené a kvalita tunajšej produkcie
je obvykle pomerne vysoká, pestovatelia kávy
tu bojujú s rovnakými problémami ako v iných
častiach sveta: v oblastiach, kde žijú, je veľmi
nedostatočná (alebo žiadna) infraštruktúra, na
pestovanie a spracovanie kávy majú nedostatočné technologické zázemie, problémy im
spôsobujú silno kolísajúca cena kávy na svetových trhoch aj dôsledky klimatických zmien.
Fairtrade spolupracuje s komunitami pestovateľov kávy už veľa rokov a k dnešnému dňu je
v Indonézii certifikovaných 25 fairtradových
družstiev. Vďaka workshopom zameraným
na rozvoj technických zručností, zvyšovanie
kvality kávy a adaptáciu na klimatickú zmenu,
vďaka investíciám do technológií spracovania kávy a zlepšeniu prístupu na trh s kávou
pomohol systém Fairtrade tunajším pestovateľom náročné podmienky pestovania (a života)
v odľahlých oblastiach aspoň trochu zlepšiť.

Rastúci záujem o fairtradovú kávu z Indonézie –
a rastúci dopyt po nej – dokladá aj certifikácia
ďalšieho fairtradového družstva na ostrove Jáva
v druhej polovici minulého roka. Družstvo KSU
Surya Abadi z provincie Kayumas sa tak stalo
úplne prvým jávskym fairtradovým družstvom.
Certifikácii predchádzala dlhodobá spolupráca
so sieťou ázijských a tichomorských fairtradových družstiev NAPP, ktorá pomohla KSU Surya
Abadi pripraviť sa na audit, ktorého úspešné
absolvovanie je podmienkou certifikácie.
Družstvo KSU Surya Abadi má v súčasnosti 150
členov, ktorí v tejto lesnatej východnej oblasti
ostrova Jáva pestujú arabiku. Od zapojenia do
systému Fairtrade si sľubujú okrem iného to,
že fairtradový príplatok, ktorý družstvá dostávajú nad rámec výkupnej ceny za svoju kávu,
využijú na vybudovanie prístupových ciest
k svojim pozemkom a na nákup nástrojov
potrebných na pestovanie kávovníkov.

© Foto Nathalie Betrams

maximálnou výhodou?

Káva sa pestuje v zhruba päťdesiatich krajinách celého sveta, od
Latinskej Ameriky cez Afriku až po
Áziu. V tomto vydaní Kávových
novín vám bližšie predstavíme
krajinu, ktorú si – na rozdiel napríklad od Brazílie či Kolumbie – ľudia
s kávou tak nespájajú: Indonéziu.

„Pestujem kávu od svojich sedemnástich rokov,“ hovorí Ani, matka štyroch detí
a členka družstva Kopepi Ketiara. „Dúfam, že v budúcnosti sa nám bude dariť lepšie a všetky moje deti budú môcť študovať. Pokiaľ sa niektoré z nich rozhodne
tiež pestovať kávu, bude vďaka vzdelaniu lepším farmárom, než som ja.“

„Zlatá fairtradová šálka“
Fairtrade ponúka pestovateľom
v krajinách Afriky, Ázie a Latinskej
Ameriky dve hlavné výhody: minimálnu výkupnú cenu a fairtradový
príplatok. Počkať: „minimálna
výkupná cena“ – to predsa neznie
práve skvele. Nemali by sme sa usilovať o to, aby pestovatelia dostali
za svoju kávu skôr „maximálnu“
cenu? Tak si v tom poďme urobiť
jasno a pozrieť sa, ako minimálna
výkupná cena – a fairtradový
príplatok – v praxi fungujú.

Kouma Elise, družstvo SCOOPRADI: „Keď dostaneme príplatok,
na zhromaždení zozbierame návrhy pestovateľov,
na čo ho vynaložiť.“

život. Pri bežnom spôsobe predaja, teda mimo
systému Fairtrade, sú pestovatelia závislí od
siete miestnych výkupcov, ktorým sa v Latinskej Amerike hovorí kojoti (coyotes). „Predtým
sme museli predávať kávu kojotom. Tí zneužívali situáciu a vykupovali kávu za veľmi nízku
cenu. Začali sme sa preto organizovať a založili
pestovateľské družstvo, aby sme získali za našu
kávu trošku lepšiu cenu. Vďaka Fairtrade sme
sa oslobodili od systému výkupcov,“ vysvetľuje
napríklad Juan Gonzales Hidalgo z mexického
družstva ISMAM. Pestovatelia vo fairtradových
družstvách dostávajú zaplatené od certifikovaného obchodníka. Ten im za kávu musí zaplatiť
minimálne takú výkupnú cenu, akú stanovuje
v štandardoch medzinárodná nezisková organizácia Fairtrade International. Cena je stanovená
pre každú komoditu zvlášť a napríklad pri pranej
káve arabika je 1,40 dolára za libru (t. j. 0,454 kg).

Záchranná sieť
v časoch turbulencií
Garantovaná minimálna výkupná cena slúži
ako záchranná sieť, zvlášť v časoch, keď ceny
kávy na burze klesajú na veľmi nízku úroveň.
Vďaka garancii fairtradovej minimálnej výkupnej ceny dostanú pestovatelia za svoje plodiny
takú výkupnú cenu, ktorá pokrýva ich výrobné
náklady a zároveň im umožňuje viesť dôstojný

Pokiaľ je na svetovom trhu cena vyššia než tá
stanovená fairtradová, potom musí dostať družstvo automaticky aspoň túto vyššiu trhovú cenu.
K tomu dochádza najčastejšie pri celosvetovo
významnom úbytku úrody, napríklad z dôvodu
sucha, mrazu alebo napadnutia kávy chorobami. Pre pestovateľov predstavuje minimálna

výkupná cena istotu, že aj pri poklese ceny kávy
na burze sa svojou prácou uživia. Môžu si tak
lepšie plánovať svoje hospodárenie a investície
napr. do nákupu techniky, sadeníc alebo hnojív.
Dobre to ilustruje graf v ľavo dole.
Výkupné ceny sa rýchlo menia a milióny drobných poľnohospodárov pestujúcich kávu na to
nemajú vplyv. Cena komoditnej kávy je určovaná na dvoch hlavných svetových burzách, pre
kávu arabika je to Intercontinental Exchange
v New Yorku a pre kávu robusta je to London
Stock Exchange.

Peniaze navyše na rozvoj
komunít
Druhou veľkou výhodou pre pestovateľov je
fairtradový príplatok. Ide o bonus, ktorý musí
certifikovaný obchodník pestovateľskému družstvu zaplatiť nad rámec výkupných cien. Fairtradový príplatok získava družstvo a jeho členovia
o využití týchto prostriedkov sami rozhodujú na
pravidelných členských schôdzach. Vďaka tomu
má fairtradový príplatok tiež významnú demokratickú a samosprávnu funkciu.

Diarassouba Adam, družstvo ECAKOG: „Vďaka fairtradovému
príplatku sme napríklad kúpili desiatku traktorov.“

Aj výška fairtradového príplatku sa líši podľa
komodity. K 1. 1. 2020 pri pranej arabike bol
príplatok 0,20 dolára za libru. Pestovateľské
družstvá investujú tieto prostriedky väčšinou
do zvyšovania produktivity pestovania (napríklad v prípade kávy majú pestovatelia povinnosť investovať štvrtinu príplatku do zvyšovania
kvality produkcie) a do užitočných komunitných
projektov. Z fairtradového príplatku sa stavajú
cesty, studne, školy, platia sa štipendiá alebo sa
zaisťuje lekárska starostlivosť.

Vzdelanie, pitná voda,
zdravotná starostlivosť,
ale aj nákup traktorov
V Peru sme sa o využívaní fairtradového
príplatku rozprávali s predsedom peruánskeho
družstva Naranjillo. Rolando Herrera Ramirez
nám vysvetľoval priority družstva: „V Naranjillo nakladáme s prémiou ako s investíciou,
neutrácame ju, postavili sme za ňu spracovateľňu na kakao a kávu, usporadúvame
vzdelávacie kurzy.“ Z fairtradového príplatku
svojim členom zaisťujú podporu vzdelávania, prevádzkujú úmrtný fond, prispievajú na
lekársku starostlivosť a vyplácajú dôchodok.

V Pobreží slonoviny nám o fairtradovom
príplatku rozprávala v decembri 2019 pani
Kouma Elise, riaditeľka družstva SCOOPRADI:
„Po každom zbere, keď dostaneme príplatok,
na zhromaždení zozbierame návrhy pestovateľov, na čo ho vynaložiť. A potom podľa
potreby budujeme školy, škôlky, ubytovanie
pre zdravotníkov či učiteľov, staviame vylepšené studne a pomáhame pestovateľom a ich
rodinám vzdelávať svoje deti.“

Prebehla tam súťaž s názvom „Taza Dorada
Fairtrade“, teda Zlatá fairtradová šálka. Pri
cuppingu sa hodnotí aróma čerstvo mletých
pražených zŕn a ďalej – po zaliati mletej kávy
vodou s teplotou zhruba 93 stupňov – chuť
a kyslosť kávy.

Jednou z ciest, ako pozitívne motivovať pestovateľov k zlepšovaniu kvality, je „cupping“,
teda porovnanie kvality kávy, ktoré vykonávajú profesionálni degustátori. Tohto roku vo
februári sa prvýkrát uskutočnilo aj v Kolumbii,
konkrétne v univerzitnom meste Popayán.

V Popayáne nakoniec – s celkovým skóre
89,64 bodov – zvíťazila vzorka z fairtradového
družstva Federación Campesina de Cauca.
Potešujúce však bolo predovšetkým to, že
všetkých osem „finalistov“ získalo v hodnotení vyše 87 bodov, takže tieto vzorky mohli

Čisto ženská záležitosť

Diarassouba Adam je riaditeľom družstva
ECAKOG. Ich využívanie príplatkov sa zameriava na zvyšovanie produkcie a podporu
vzdelávania: „Vďaka fairtradovému príplatku
sme napríklad kúpili 36 motoriek na zjednodušenie presunu našich technikov a tiež
desiatku traktorov, aby sme zjednodušili
zber kakaa. Rozdali sme tiež balíčky školských potrieb 200 deťom pestovateľov a 80
rodičom školákov sme dali školské pôžičky.”
Práve využívanie technikov prináša pestovateľom veľké výhody. Títo odborníci na pestovanie
obchádzajú na motorkách zapojených farmárov a radia im s pestovaním. Vďaka ich radám sú
schopní zdvojnásobiť svoju produkciu a zvýšiť
tak príjem domácnosti na dvojnásobok.

Herminda Serrano de Balaguera je pestovateľka kávy z mesta Santa Marta v kolumbijskej oblasti Magdalena, ktorá leží medzi
Karibským morom a pohorím Sierra Nevada
de Santa Marta. Vo svojich sedemdesiatich
piatich rokoch je stále aktívnou členkou fairtradového družstva Cooperativa de Caficultores y Agricultores de la Sierra Nevada de Santa
Marta (skrátene Cooagronevada).

„S podporou Fairtrade sa nám podarilo uviesť na trh vlastnú značku kávy
Café de Mujeres,“ hovorí Herminda Serrano de Balaguera.

KÁVA ARABIKA: POROVNANIE CENY FAIRTRADE
A NA NEWYORSKEJ BURZE
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MÁJ 2011: 34-ročné maximum kvôli
pochybnostiam o dodávkach z Brazílie
a Kolumbie, agresívna aktivita
špekulantov na burze.
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OKTÓBER 2014 – FEBRUÁR 2016:
prepad cien o 48 percent kvôli
výraznému prebytku kávy.
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FEBRUÁR 2016 – NOVEMBER 2016:
posilňujúce meny v pestovateľských
krajinách, sucho v Brazílii
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2017 – 2019: prebytok kávy a agresívna
aktivita špekulantov na burze.

MÁJ 2011 – DECEMBER 2013: prepad
ceny o 65 percent kvôli európskej kríze
a prevyšujúcej ponuke kávy.

Predaje fairtradovej
kávy na slovenskom
trhu 2015-2018
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JANUÁR 2014 – MÁJ 2014: sucho
v brazílskom štáte Minas Gerais.
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Pestovaniu kávy sa Herminda venuje odjakživa.
„Vyrastala som v rodine, pre ktorú bola káva
hlavným zdrojom obživy. Vždy som snívala

o tom, že raz budem mať vlastnú farmu,“ hovorí
Herminda. Tento sen sa jej splnil o takmer päťdesiat rokov neskôr. „Vďaka Fairtrade dnes
môžem kávu nielen pestovať, ale tiež ju dodávať na kolumbijský aj medzinárodný trh.“
Herminda je vdova a so svojimi deťmi obhospodaruje rodinnú farmu „Las Ajuntas“, ku ktorej patria aj skoro tri hektáre kávovníkov. Pre
svojich kolegov (a predovšetkým kolegyne)
z družstva Cooagronevada je Herminda niečo
ako žijúca legenda. Je predsedníčkou Ženského výboru, ktorý v rámci družstva vznikol

v júni roku 2016 a dnes má 23 členiek: žien,
ktoré vlastnia pôdu a pestujú na nej kávovníky.
„S podporou Fairtrade a latinskoamerickej siete
fairtradových družstiev CLAC sa nám podarilo
uviesť na trh vlastnú značku kávy, ktorej špecialitou je to, že pochádza výlučne od pestovateliek. Káva preto nesie označenie „Café de
Mujeres“, káva (od) žien,“ vysvetľuje Herminda.
Po mnohých rokoch vytrvalej, usilovnej práce
sa jej tak podarilo splniť si sen a predávať fairtradovú kávu vypestovanú iba ženami.

Ázijskí pestovatelia kávy
sa učia čeliť klimatickej zmene

v tonách zelenej kávy
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byť z hľadiska celkovej kvality označené za
„vynikajúce“. Pre všetkých zúčastnených pestovateľov bola navyše súťaž príležitosťou na
výmenu skúseností. Ako však pripomenul
Maricel Vivas z víťazného družstva Federación Campesina de Cauca, k zvyšovaniu
kvality kávy nestačí len učiť sa nové veci: „Je
potrebné tiež zaobstarať si kvalitné hnojivá,
techniku a technológie pre kontrolu kvality.“
Fairtrade tieto snahy podporuje tým, že minimálne štvrtinu fairtradového príplatku musia
pestovatelia kávy investovať práve do zvyšovania kvality a efektivity pestovania.
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Sieť fairtradových družstiev z Ázie a Tichomoria (NAPP) spustila projekt „Climate School“,
ktorého cieľom je pomôcť pestovateľom
kávy, aby sa lepšie adaptovali na klimatickú
zmenu. Inšpiráciou im bol obdobný projekt,
ktorý od roku 2018 funguje v Keni. Cieľom
programu je oboznámiť pestovateľov kávy
v Indii, Indonézii, Laose a Vietname s príkladmi toho, ako čeliť premieňajúcim sa prírodným podmienkam súvisiacim so zmenou
klímy. Pestovateľov kávy ohrozuje predovšetkým rast priemerných teplôt, ktorý so
sebou nesie aj vyšší výskyt plesní a škodcov.

V prvej fáze projektu boli v dvanástich pestovateľských družstvách vo všetkých štyroch
ázijských krajinách umiestnené meteostanice, ktoré sledujú a zbierajú klimatické dáta.
Vďaka tomu bude možné vyhodnotiť, na aké
problémy sa majú tamojší pestovatelia pripraviť a ako – teda napríklad ktoré zavlažovacie metódy by mali využívať, aké používať
hnojivá a ďalšie poľnohospodárske prípravky.
Ľudia z NAPP pritom môžu kľúčové ukazovatele z meteostaníc sledovať v reálnom čase
prostredníctvom mobilnej aplikácie. Ďalšou
fázou projektu je založenie ukážkových polí-
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Milióny drobných poľnohospodárov nemajú na výkupné
ceny kávy vplyv. Rovnako ako guatemalský pestovateľ
Ursulo Gano Lopez.

Juhoamerická káva je pojem. Aby to tak bolo
aj naďalej, snaží sa CLAC, teda latinskoamerická sieť fairtradových pestovateľských družstiev, sústavne viesť svojich členov k tomu,
aby dbali na kvalitu svojej kávy a snažili sa ju
stále zvyšovať.

čok, na ktorých budú v praxi demonštrované
také metódy nakladania s pôdou, pestovania
kávovníkov a boja s chorobami a škodcami,
ktoré pomôžu miestnym pestovateľom udržať ich kávovníky v dobrej kondícii navzdory
zhoršujúcim sa klimatickým podmienkam.
O výsledky projektu sa chcú jeho autori
podeliť s ďalšími fairtradovými družstvami
prostredníctvom špeciálneho portálu venovaného adaptácii na zmenu klímy.

V júni 2019 boli meteostanice inštalované aj v tomto
fairtradovom družstve vo Vietname.

