Важливі події місяця, що минув
28 листопада 2018 року Європейська Комісія ухвалила рішення щодо продовження дії додаткових
запобіжних заходів з 1 січня 2019 року у зв’язку з частими випадками виявлення залишків недозволених
речовин – пестицидів, в органічній продукції, що експортується з наступних країн: Україна, Республіка Казахстан,
Росія та Республіка Молдова. Із додаткових контрольних заходів виключено додаткову перевірку переробленої
продукції, отриманої з них, готової до споживання для людей з «Розділу 12 - Олійне насіння і олієвмісні плоди;
різноманітне зерно, насіння і плоди; промислові або лікарські рослини; солома і фураж» (в тому числі 12.06 Насіння
соняшника). Деякі зміни також стосуються контрольних візитів.
За більш детальною інформацією зверніться в Органік Стандарт.

Хто сертифікує органічне виробництво та обіг органічних
продуктів в Україні?
Наразі 17 органів сертифікації мають право здійснювати діяльність в Україні
стосовно органічного виробництва і переробки, відповідно до стандарту, що
еквівалентний регламентам Європейського Союзу № 834/2007 та № 889/2008.
Повний перелік акредитованих органів сертифікації можна знайти в Регламенті
ЄС № 1235/2008 від 8.12.2008 з останніми змінами відповідно до Регламенту ЄК
№ 2019/39 від 10.01.2019.
Завантажити мапу можна за посиланням.

Бізнес-форум "Органічний ягідний бізнес: помилки 2018 –
перспективи 2019"
У форумі взяли участь близько 120 учасників органічного ягідного ринку з різних
регіонів України. Виробники обговорили результати попереднього сезону,
розповіли про свої негаразди/помилки та здобутки, спробували спільно
проаналізувати проблеми та знайти шляхи їх вирішення.
Експерти поділились досвідом та ідеями, розповіли про інструменти, які вони
застосовують у своїй повсякденній практиці для отримання стабільних та якісних
врожаїв.
Паралельно з форумом відбулась презентація органічних добрив та засобів
захисту рослин, обладнання для ферм та заморожування плодово-ягідної
продукції.
Організатори: Органік Бізнес-Школа та Органік Стандарт

Розклад органічних виставок у світі на 2019
Пропонуємо вашій увазі мапу органічних виставок у світі з розкладом на 2019
рік. Ми зібрали найбільш відвідувані виставки, що відбудуться протягом року на
4 континентах!
Чільне місце в переліку посідає Іспанія – тут проходить найбільше виставок.
Завантажити мапу можна за посиланням.

Анонси подій
БіоФах 2019
Найбільша органічна подія в світі - міжнародна торговельна виставка органічних
продуктів БіоФах, що традиційно проходить у виставковому центрі м.Нюрнберг
(Німеччина).
Цього року українські компанії будуть представлені у 2х павільйонах
(Національному та ITC) та окремими стендами . Загалом до участі у виставці
зареєстровано 40 компаній (всі учасники за посиланням).
Виставку, вже традиційно, відвідає офіційна делегація представників органів

державної влади України на чолі із заступником Міністра аграрної політики та
продовольства України з питань європейської інтеграції Ольгою Трофімцевою
(новина за посиланням).
13 лютого в рамках виставки відбудеться Форум «Контроль якості та безпечності
органічної продукції з України та інших країн СНД», організований Федерацією
органічного руху України (детальна інформація за посиланням).

ІІІ міжнародний конгрес «Органічна Україна 2019»
Учасниками та експертами третього Міжнародного Конгресу «Органічна Україна
2019» стануть органічні виробники, представники торговельних мереж,
трейдерів органічної продукції, консультанти, громадські організації та
представники державних інституцій.
У програмі Конгресу:
- Форум, що проходитиме в перший день, 14 березня. Основні теми: політичний
діалог і ринки збуту: внутрішні та зовнішні.
- Дві паралельні конференції відбудуться в другий день
- Маркетинг органічної продукції
- Технології органічного виробництва
Організатори: Органічна Україна, Інфоіндустрія, Органік Стандарт
Детальніше ...
Використано фото: ProfiHort Media.

Запрошуємо надсилати інформацію про події в органічному секторі. Анонси подій, надіслані до 25 числа поточного
місяця, увійдуть до інформаційного дайджесту, всі інші матеріали будуть розміщені на сайті http://organicinfo.ua та в
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

