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0 Коментарів

Завдяки діям уряду України та активній інформаційній
кампанії серед агровиробників Україні вдалось досягти
значних зрушень у сфері органічного виробництва.
Про досягнення й майбутні задачі України в секторі
органічного рослинництва розповів експерт напрямку
сільськогосподарських орних культур Торальф
Ріхтер(SECO проект «Розвиток органічного ринку в
Україні», FiBL, Швейцарія) на конференції «Органічне
рослинництво — 2017».
Серед головних досягнень України Торальф Ріхтер
назвав:

rodovid.me
Експерт зі Швейцарії поділився думками щодо
українського органічного виробництва

агрохолдингів;
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• подвоєння площ під органічним виробництвом за
останні 10 р.;
• залучення до органічного виробництва великих
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• зростання попиту на українську органічну продукцію на світовому ринку;
• визначення органічного виробництва як стратегічного напрямку розвитку сільського господарства;
• стабільний розвиток органічних надавачів послуг.
Також, на думку експерта, українські виробники отримали значний досвід вирощування органічної
продукції та відпрацювали технології. Зокрема значно зросло розуміння базових принципів
органічного вирощування культур, підвищився рівень боротьби з бур'янами та хворобами, відбулась
оптимізація сівозмін, зросла кількість техніки для органічного виробництва та інше.
Найближчими задачами, які потрібно вирішити Україні, Торальф Ріхтер назвав:
• підживлення рослин/ґрунту;
• розробка стратегії підживлення рослин та сівозмін для господарств без тваринництва;
• безпечне зберігання врожаю без шкідників;
• просування біологічної різноманітності на полях, що межують з виробничими площами;
• сортові дослідження в різних кліматичних зонах та на основних типах ґрунтів;
• природоохоронне сільське господарство на приграничних територіях.
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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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Аграрії не задовольняють
попит на десертні гарбузи –
експерт (ОПИТУВАННЯ)

13.04, 09:28

Україна, Франція і Німеччина
нагодують весь світ
органічними продуктами

12.04, 16:52

У Львові відбудеться
Міжнародний форум
«Ягідництво та кооперація»

11.04, 10:28

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

БЛОГИ
Українські породи курей:
оптимальний вибір для
органічних господарств

Село Бірки на Харківщині
ще за часів Радянського Союзу вважалось
в Україні столицею птахівництва. І нині,

Розвиток світового
органічного сільського
господарства —
інфографіка

Багато людей вважають органічне
сільське господарство чимось новим, що
набуло популярності у світі з 1980-х

Розвиток органічного
сектору в Україні у 2016 р.
— інфографіка

Українські малі та середні
аграрні компанії, що виробляють якісну
органічну продукцію за всіма
відповідними
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Про нас

Реклама на сайті

Команда

Media Kit

Хто такий куркуль

Контакти

Правила користування сайтом
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