Важливі події місяця, що минув
Верховна Рада України прийняла в другому читанні та
в цілому законопроект «Про основні принципи та
вимоги до органічного виробництва, обігу й
маркування органічної продукції».
30 липня Закон підписаний Президентом!
Закон набере чинності після його опублікування, але
вступить силу через рік.
Історія прийняття законопроекту за посиланням.

Активізувалась робота проекту «Формирование
предпринимательской
среды
по
производству
органических ягод», в липні відбулось 2 семінари з
органічного ягідництва і на початок серпня заплановано
наступний.
Слідкуйте за оновленнями проекту.

06-07.07.2018
26.07.2018

Два тренінги з органічного ягідництва провела Органік
Бізнес Школа, яка спеціалізується на навчанні
фермерів. Наступний тренінг для початківців вже в
серпні. Анонс нижче.

Літній Університет з біодинаміки провела Громадська 19.07.2018-22.07.2018
спілка «Органічна Україна». Біодинамічне землеробство
– це один з напрямків органічного виробництва, де
максимально використовуються для обробки ґрунту і
рослин матеріали, що утворилися в процесі
життєдіяльності: компост, гній, зелені добрива, рідкі
добрива з рослин. Наступний модуль школи
заплановано на вересень.
Анонси подій
02 та 04.08.2018
Бізнес-тури на ягідне та овочеве органічні господарства «Благодатна ферма» та
«Дунайський аграрій» відповідно.
Організатор: Громадська спілка «Органічна Україна»
Детальніше ...

02-03.08.2018
Другий семінар «Підготовка до виробництва органічних ягід в транскордонних
районах відповідно до вимог ЄС» в рамках проекту «Формирование
предпринимательской среды по производству органических ягод«.
Детальніше …

17-18.08.2018
Тренінг «Введення в агротехнології органічних ягід для фермерів» про основи,
приклади, технології ведення органічного ягідництва.
Організатор: Органік Бізнес Школа
Детальніше …

19.08.2018
Перший з двох турів для споживачів на органічну ягідну ферму та органічне
господартсво. Кількість місць обмежена!
Організатори: магазини Натур Бутік та еко-готель Maison Blanche.
Детальніше …
Використано фото: Олени Березовської.

Запрошуємо надсилати інформацію про події в органічному секторі. Анонси подій, надіслані до 20 числа поточного
місяця, увійдуть в інформаційний дайджест, всі інші матеріали будуть розміщення на сайті http://organicinfo.ua та
соцмережах. Адреса для листування organicinfoukraine@gmail.com.
Об’єднуючі хештеги органічного ринку України: #OrganicInfo #OrganicinUkraine

Підписатись на електронну розсилку можна за посиланням.
(с) OrganicInfo.ua

