Важливі органічні новини
Органічна переробка та торгівля: їжа нового покоління
02.11.2021

Конференція «Органічна переробка та торгівля» – міжнародний захід, який
щороку, восени, проходить у Києві.
Цього року конференція присвячена органічному харчуванню для дітей та
презентує досвід різних країн щодо впровадження органічного харчування в
державних закупівлях, насамперед, в закладах шкільної та дошкільної освіти.
Конференція зібрала понад 300 учасників та стала важливим майданчиком для
обговорення значного кола питань щодо популяризації органічного харчування в
Україні.
Конференція проводиться під патронатом Міністерства економіки України, за
підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток
торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах
України», що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського
господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія) та Проєкту
Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства.
Організатори: ГС «Органічна Україна», ТОВ «Органік Стандарт» та OrganicInfo.ua.
Раніше ми вже описували приклади деяких європейських країн, які
запроваджують обов’язковий відсоток органічних продуктів харчування в системі
державних закупівель та стимулюють виробництво органічної продукції (приклади
з Фінляндії, Швеції та загалом про досвід країн північної Європи).
Україна тільки починає свій шлях в цьому напрямку, багато в чому орієнтуючись
на досвід ЄС. Зокрема, пропонуємо витяг з критеріїв ЄС щодо зелених публічних
закупівель харчових продуктів, послуг кейтерингу і торгових автоматів, що
стосуються органічних харчових продуктів (переклад здійснено програмою QFTP).
Докладніше про конференцію та подальше дослідження теми дитячого
харчування та сталих закупівель шукайте на сайті OrganicInfo.ua.

Конкурс «Екологічно дружній фермер Балтійського регіону – 28.10.2021
2021»
Конкурс проводиться в Україні з 2018 року з метою популяризації передових
практик сільського господарства, які є дружніми для Балтійського регіону. На
території Львівської області беруть початок Західний Буг та Сян, що знаходяться у
басейні водозабору Балтійського моря.
Також метою конкурсу є підтримка малого фермерства та виробників
сільськогосподарської продукції які намагаються знижувати екологічне
навантаження на довкілля, зокрема на водні ресурси.
Переможцем національного етапу міжнародного конкурсу «Екологічно дружній
фермер Балтійського регіону» став виробничий кооператив «Як бджола», що
розташований у Боложинові (Львівська область). Тут вирощують ягоди (малину,
ожину, суницю), що сертифіковані ТОВ «Органік Стандарт» за стандартами,
еквівалентними органічному законодавству ЄС. Окрім цього, проводять активну
екологічну просвітницьку діяльність, облаштовують туристичні локації та
атракції.
Конкурс відбувається за підтримки CCB (Coalition Clean Baltic) та Програми
громадських неурядових організацій ЄС LIFE.
Організатор заходу: ЛМГО «Екотерра».

Фото ЛМГО «Екотерра»

20.09 - 1.10

Ukrainian Organic Export Days 2021
З 20 вересня по 1 жовтня 2021 року вперше в Україні відбулася міжнародна
онлайн-подія для представників органічного сектору — Ukrainian Organic Export
Days 2021. Заходи в рамках проєкту були спрямовані на підвищення експортного
потенціалу українських виробників органічної продукції, налагодження контактів
для міжнародної торговельної співпраці, забезпечення кращого досвіду ведення
міжнародних перемовин і розвитку експортного бренду України, створення
репутації наших виробників як надійних, професійних та прозорих партнерів.
Проєкт розроблено з метою залучення іноземних баєрів для організації В2Взустрічей з українськими виробниками органічної продукції. Також, в рамках UOED
2021 відбулась низка заходів: офіційне відкриття UOED 2021, підготовчі заходи
перед бізнес-перемовинами та форум для неорганічних виробників.
В2В-зустрічі в рамках проєкту було проведено на платформі B2match —
професійному інструменті для ділової комунікації business-to-business, який наразі
використовують у 98 країнах світу.
Загалом було організовано та проведено понад 90 В2В-зустрічей між
представниками 30 українських компаній та іноземними баєрами з Нідерландів,
Сербії, Австрії, Румунії, Німеччини, Швейцарії, Франції, Литви, Португалії, Швеції,
Данії та Бельгії.
Ukrainian Organic Export Days реалізовано ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та
експорту України» спільно з асоціацією «Ягідництво України».
Проєкт став можливим завдяки підтримці
 Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі
з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах
України», що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського
господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія),
 американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного
розвитку (USAID) у рамках Програми USAID з аграрного і сільського
розвитку (АГРО), які виконуються компанією Chemonics International.
Повний пост-реліз …

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Органічне
агровиробництво: освіта і наука» та результати наукового
конкурсу
Метою конференції було ознайомлення з результатами наукових досліджень та
практичним досвідом впровадження технологій, ішлося про роль системи освіти
у підготовці фахівців з органічного виробництва, відбувся обмін думками щодо
вирішення актуальних питань розвитку органічного виробництва, перш за все,
серед представників вітчизняних освітніх та наукових закладів та міжнародного
співтовариства.
У заході взяли участь понад 140 фахівців не лише з різних куточків України, але
також з Фіджі, Німеччини та Вірменії.
Під час конференції були оголошені переможці конкурсу на кращу наукову
статтю на тему органічного агровиробництва та маркетингу.
За результатами незалежного оцінювання професійним журі, переможцями
стали представники Національного університету харчових технологій, Поліського
національного університету, Херсонського державного аграрно-економічного
університету та Сумського національного аграрного університету.
Конференція проводилась за підтримки проєкту «Німецько-українська співпраця
в галузі органічного сільського господарства».
Організатори: Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової
передвищої освіти» та Федерація органічного руху України.
Підготовлено за повідомленнями Федерації органічного руху України.
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Фото Федерації органічного руху України

Анонси подій
6-8.12.2021

Міжнародна виставка органічних
продуктів «Organic & Natural»

та

натуральних

харчових

«Organic & Natural» – це єдина торговельна подія на Близькому Сході, присвячена
органічним та натуральним харчовим продуктам. Захід проходить під патронатом
Міністерства з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища ОАЕ та
надає можливість познайомитись з покупцями із країн Близького Сходу.
Цього року на виставці вперше буде презентовано павільйон України.
Проєкт реалізується Офісом з розвитку підприємництва та експорту України
спільно з громадською організацією «Unite Ukraine» за підтримки Швейцарії в
рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою
вартістю в органічному та молочному секторах України», що впроваджується
Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у
партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія) та за підтримки Європейської мережі
підприємств Enterprise Europe Network. Детальніше…

Дні органічних інновацій 2021
Дні органічних інновацій – це традиційний щорічний захід який збирає різних
учасників органічного руху з усього світу; цього року він присвячений
дозволеним для використання в органічному виробництві речовинам.
День 1 присвячено альтернативі спірним речовинам в органічному
землеробстві. Експерти ознайомлять учасників із засобами захисту рослин
(такими як мідь та мінеральна олія), розкажуть про ґрунти та поживні речовини,
торф та пластик, антибіотиками, вітамінами та нові підстилкові матеріали у
тваринництві.
День 2 - соціально-економічні аспекти, наступні кроки та політичний діалог.
Організатор TP Organics у партнерстві з науковими проєктами RELACS та OrganicPLUS.
Детальніше…

07.12.2021

Бізнес-зустрічі 2021 IFOAM Organics Europe
IFOAM Organics Europe продовжує цикл бізнес-зустрічей (онлайн).
Бізнес-зустрічі 2021 IFOAM – це платформа для обміну ідеями між учасниками
органічного ланцюга поставок, які є членами IFOAM або цікавляться органікою, переробниками, трейдерам та представниками органів сертифікації..
У програмі заходу цього року обговорення нового органічного Регламенту ЄС,
питання поводження із залишками пестицидів, обмін успішними кейсами та
нетворкінг.
Більше…

Нове на сайті
Огляд стану органічного виробництва в Україні у вигляді
інфографіки:


30.11 - 1.12

кількість органічних операторів та площа земель, зайнятих під органічне
виробництво за 2016-2020 роки,
 експорт органічної продукції за 2016-2020 роки та продажі органічної
продукції на внутрішньому ринку за 2018-2020 роки,
 продажі органічної продукції на внутрішньому ринку за 2020 рік,
 експорт української органічної продукції в ЄС та в світі,
 місце України в ТОП10 імпортерів органічної продукції до ЄС.
Вся інфографіка розміщена у відповідному розділі на сайті OrganicInfo.ua.
Для зручності пропонуємо завантажити повну версію інфографіки за 2020 рік в
пдф форматі.
Інфографіка розроблена OrganicInfo.ua та органом сертифікації «Органік
стандарт» за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми

«Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному
секторах України», що впроваджується Дослідним інститутом органічного
сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG
(Швейцарія).

Самоосвіта / Корисні ресурси
Сталість та якість органічних харчових продуктів
Як правило, очікування споживачів щодо якості органічних харчових продуктів є
досить високими. Дослідження частково підтверджують значну різницю в якості
органічних та звичайних продуктів. Однак, виробництво здорових продуктів
пов’язано з цілою низкою складнощів, адже ті ж пестициди, скажімо, присутні
багато де в навколишньому середовищі. І щоб гарантувати, що під назвою
«органічний» дійсно є органічні продукти, потрібні суворі засоби та інструменту
контрою.
У брошурі описаний сучасний комплексний підхід до оцінки якості харчових
продуктів, шлях до сталої продовольчої системи. У ній висвітлюються окремі
аспекти стійкості та якості, а також наводяться аргументи стосовно різниці між
органічними та звичайними продуктами харчування. Також представлено заходи,
за допомогою яких органічний сектор прагне задовольнити високі очікування
споживачів.
Видавець - Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL,
Швейцарія).
Переклад брошури російською мовою було підготовлено в рамках проекту
«InfOrganic Moldova 2020-2022», що впроваджувався за підтримки Liechtenstein
Development Service (LED) Foundation Association Education for Development (AED) у
співпраці з FQH (Міжнародна наукова мережа з якості харчових продуктів та
здоров’я, www.fqhresearch.org).
Завантажити…
Ми обираємо для щомісячного дайджесту найбільш значущі органічні новини, а на нашому сайті, на
сторінці фейсбук, у телеграм-каналі, в твіттері та інстаграмі ви можете знайти ще більше цікавої та
оперативної інформації.
Обирайте найбільш зручний для вас формат!

#OrganicInfo #OrganicinUkraine
(с) OrganicInfo.ua

