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З кожним роком в Україні зростають об’єми органічного
виробництва і більше половини від загального обсягу
експорту купує Західна Європа — йдеться у абстракті
Ольги Трофімцевої, яка курує у Мінагропроду питання
європейської інтеграції.
Внутрішній ринок органіки почав розвиватися в Україні
2008 року. Основними каналами збуту були і є
спеціалізовані магазини у містах та супермаркети, проте
й досі всі ніші органічної продукції не заповнені.
Гальмує розвиток галузі погана обізнаність споживачів
як в органічних продуктах, так і у вимогах, які потрібно
до них пред’являти.

dt.ua
Україна стала важливим постачальником
органічних продуктів на західноєвропейський ринок
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Також в Україні поки немає офіційних державних
статистичних даних, які б допомогли побачити реальну
картину на ринку органічної продукції.
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«За останні роки Україна стала важливим постачальником органічних продуктів на
західноєвропейський ринок. На сьогоднішній день більше 80% загального експорту
української органічної сільськогосподарської продукції постачається до Західної
Європи. Два основні експортно-орієнтовані органічні виробничо-збутові ланцюги в
Україні — це сільськогосподарська продукція (зернові, олійні, бобові) та дикороси (тобто
ягоди, гриби, горіхи, лікарські трави). У 2016 році найбільші обсяги органічного
експорту було досягнуто за рахунок сільськогосподарської сировини, включаючи
пшеницю, спельту, кукурудзу, просо, ячмінь, овес, жито, сою, люпин, льон, соняшник,
ріпак, а також деяких нішевих продуктів, таких як гірчиця, чорниця і волоські горіхи», —
пише Ольга Трофімцева.
За словами Ольги Трофімцевої, Україна наслідує світовий тренд — експортери пропонують покупцям
не просто органічні продукти, а продукти, які мають так звану регіональну ідентичність, тобто
«родом» з Українських Карпат.
Нагадаємо, що міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий подав законопроект
№ 5448 «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції», який спрощує введення органічного бізнесу. Крім того один з основних
напрямків стратегії Мінагрополітики «3+5» — органічне виробництво.
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Вибачте, Ваш браузер не підтримується у повному обсязі. Ми активно підтримуємо лише перелічені нижче
браузери:
Firefox
Chrome
Internet Explorer 11+
Safari
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13.04, 09:28

Україна, Франція і Німеччина
нагодують весь світ
органічними продуктами

11.04, 18:14

Угода про асоціацію з ЄС
вимагає всебічної підтримки
малого та середнього
агробізнесу —
Мінагрополітики

11.04, 10:28

В Україні вигідно
вирощувати органічну сою
по €600 за тону — експерт

10.04, 10:21

Реформи Кутового роблять
український АПК
привабливим для інвесторів
— експерт

БЛОГИ
Органіка в Україні:
міністр говорить —
експерти коментують

Останнім часом міністр
аграрної політики та продовольства
України Тарас Кутовий все частіше
говорить про

Мрія про органіку, або
історія одного
закуркулення

Так приємно зустріти
людину, яка з дійсно гарячим серцем
підходить до своєї роботи та вміє мріяти.
Анатолій

НОВИНИ
Україна має великий
потенціал експорту
якісного посівного
матеріалу — Інститут
аграрної економіки

Експорт насіння зернових культур з
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Фермери не мають
достатньої інформації
щодо можливостей
реалізації органіки —
експерт

Фермери дуже часто не мають достатньої
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Експорт насіння зернових культур з
України у 2016 році становив $17,2
млн.Цей результат є на 50% більшим за

Фермери дуже часто не мають достатньої
інформації щодо можливостей
виробництва та реалізації органіки в
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Хто такий куркуль

Контакти

Правила користування сайтом
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