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Полтавщина має великий ресурс для органічного виробництва
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0 Коментарів

Полтавська область має величезний ресурс для
органічного виробництва, повідомляє «Урядовий
кур'єр».
На Полтавщині, де найбільше у країні сіл і хуторів
(майже 1800), у яких проживає 38% населення області,
після розвалу колгоспів у користування різним
агроформуванням перейшло 18 млн га ріллі. Ще 11 млн
га орної землі перебуває в особистих селянських
господарствах.
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Не бракує в області й органічних добрив, бо тут
нарощують поголів’я худоби.

За даними віце-президента Полтавського товариства
сільського господарства Тетяни Корост, у громадському й
приватному секторах області утримується приблизно по
60 тис. корів. Є на Полтавщині й кваліфіковані кадри,
якими забезпечує Полтавська державна аграрна академія.
Який потенціал Полтавщини в органічному
виробництві?
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Натомість, за словами директора департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної
державної адміністрації Сергія Фролова, тільки 11% полтавських селян зайняті у секторі виробництва
сільгосппродукції. Бо люди не знають, як на цьому можна заробляти. Маючи землю, не вміють нею
належно розпорядитися. Адже не поінформовані щодо цього. Тож владі потрібно більше працювати з
людьми з цього питання.
В області є яскравий приклад успішного ведення органічного виробництва в ПП «Агроекологія»
Шишацького району, засновник якого Герой України Семен Антонець. У це господарство за досвідом
приїжджають з усього світу. І покупці із-за кордону не скупляться викладати за їхню здорову
продукцію євро і долари. Цей досвід треба поширювати.
Сергій Фролов каже, що їхній департамент працює над цим. Розвиток органічного виробництва, його
пропагування серед населення буде провідним напрямом обласної спеціалізованої програми,
розрахованої на період до 2020 р. Її проект винесуть на найближчу сесію обласної ради. Документ
орієнтований на розвиток і підтримку малого та середнього бізнесу. Адже 80% фермерських
господарств області невеликі. Більшість із них орендують у середньому майже 100 га землі.
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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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21.04, 19:39

Проти відкриття ринку землі
виступають популісти —
думка

21.04, 15:38

Після відкриття ринку землі
фермери зможуть купувати
землю в розстрочку

21.04, 13:59

Державні землі с/г
призначення продаватимуть
на електронних торгах

20.04, 15:55

На Житомирщині
виробництво яєць
збільшилось на 16%

БЛОГИ
День 5. Житомирська
область: Органік Мілк

П’ятого дня команда
Агроекспедиторів, які
вважали, що побачили достатньо
передових молочних ферм по всій

Органічні
імуномодулятори —
альтернатива «хімії»

Рослини, які ростуть на
відкритому ґрунті, постійно зазнають
впливу негативних факторів природи.
Через

Фернандо Фунес –
фермер, який розпочав
органічну революцію на
Кубі

Теорія «агроекології» Фернандо Фунес
Монцоте націлена на вирощування
органічних фруктів та овочів. Фермер
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ІНТЕРВ'Ю
Леонід Музика: Чи є
перспектива органічного
овочівництва в Україні?

Потреби в органічному
виробництві зростають. Утім в Україні ще
недостатньо сформована державна
політика у

У програмі першої національної
конференції «Мільйон із гектара»
значилося одразу кілька експертів ринку
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Media Kit

Хто такий куркуль

Контакти

Правила користування сайтом
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Тетяна Ситник:
органічний ринок в
Україні зріс у 29 разів за
сім років
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