Органічне виробництво – проблеми і
перспективи
Валентин Обштир – власник органічного
підприємства ТзОВ «Порицьке»
Іваничівського району

Органічне виробництво – це цілісна система господарювання та виробництва
харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращі практики з огляду на збереження
довкілля, рівень біологічного різноманіття, збереження природних ресурсів, застосування
високих стандартів належного утримання тварин та метод виробництва, який відповідає
певним вимогам до продуктів, виготовлених з використанням речовин та процесів
природного походження.
Під час виробництва органічних продуктів забороняється застосування хімічно
синтезованих допоміжних речовин (добрив, пестицидів, технологічних добавок),
іонізуючої радіації, регуляторів та стимуляторів росту, генетично модифікованих
організмів (ГМО), антибіотиків з профілактичною метою, гормонів, консервантів, штучних
ароматизаторів та барвників.

Протягом останніх десятиліть відмічається суттєве зростання ролі органічного
виробництва в світі та динамічне поширення попиту на його продукцію. Світовий ринок
органічної продукції оцінюється нині більше ніж у 60 млрд. євро й науковці прогнозують, що
найближчим часом потрібно очікувати збільшення глобального ринку органічних продуктів.

Площі органічних земель та кількість операторів в Україні
В Україні відповідно до органічного законодавства ЄС станом на 31.12.2016 року
сертифіковані:
• Площа сільськогосподарських земель з органічним статусом становить 289 551 га,
• Площа сільськогосподарських земель перехідного періоду – 91 622 га,
• Загальна площа сільськогосподарських земель з органічним статусом та перехідного періоду –
381 173 га,
• Частка органічних земель від загальної площі сільськогосподарських земель – 0,89%,
• Загальна кількість операторів ринку – 426, в тому числі 294 сільськогосподарські виробники.

Внутрішній ринок
Внутрішній ринок органічної продукції почав зароджуватися на початку 2000-х років,
у 2008 році перші українські марковані органічні продукти з’явилися на полицях українських
магазинів. Споживачі можуть придбати в магазинах наступні категорії українських органічних
продуктів: молочні та м’ясні продукти, бакалійні продукти та хлібобулочні вироби, борошно,
макаронні вироби, рослинні олії, напої (фруктові/овочеві/ягідні соки, березові соки, трав’яні
чаї), консервовані продукти (наприклад, ягідні пасти, сиропи, джеми), деякі овочі і фрукти
тощо. Найбільшим викликом для внутрішнього ринку є низький рівень обізнаності про
органічні продукти серед споживачів.

Експорт органічної продукції
За останні кілька років Україна стала важливим постачальником органічної продукції
на західні ринки. Основна органічна продукція, що експортується з України – це зернові, олійні
та бобові культури, дикорослі ягоди, гриби, горіхи та лікарські трави.

Досвід впровадження виробництва органічної
сільськогосподарської продукції в
ТОВ “Старий Порицьк ”

ТОВ «Старий Порицьк» – єдине підприємство у Волинській області, що займається
виробництвом органічної молочної продукції. У 2010 р. на підприємстві відмовилися від
використання хімічних добрив та засобів захисту рослин, синтезованих речовин у рослинництві
та від використання антибіотиків і хімічних добавок у тваринництві.
Підприємство має в обробітку 1000га земель.
У рослинництві робота ведеться у трьох напрямках:
•товарне зерновиробництво;
• кормовиробництво;
•виробництво зернобобових культур, кормових трав.
Успішно використовується метод безвідвального обробітку ґрунту, завдяки якому
зберігається волога та незмінною лишається структура ґрунту. Технопарк господарства спроможний
забезпечити оптимальний результат даної технології.

Завдяки внесенню органічних добрив, а саме перегною, отриманого від власного
поголів’я великої рогатої худоби, використанню сидератів, дотриманню сівозміни на
підприємстві відновлюється природна родючість ґрунтів. Таким чином ґрунт не виснажується, а,
навпаки, отримує додаткове органічне живлення.

Підприємство щороку проходить інспекцію та підтверджує статус
органічного оператора в Україні.
•

•

З 2010 року

З 2015 року

Велике значення на підприємстві приділяють добробуту тварин. Задля дотримання
вимог органічних стандартів велика рогата худоба утримується безприв'язно як боксовим
методом, так і на глибокій підстилці в новому, побудованому за сучасними вимогами,
тваринницькому комплексі. Ферма, після своєї реконструкції, має змогу утримувати до 1500 голів
ВРХ.

Нині на підприємстві налічується 750 голів ВРХ, в тому числі 240 голів дійного стада.
Середній надій на 1 лактуючу корову – 5500 кг за рік. Завдяки безконтактному доїнню, через
сучасний доїльний зал фірми BouMatic (США), вдалося отримати молоко ґатунку «Екстра» з
вмістом соматичних клітин до 400 тис/см3 та загальним бактеріальним обсіменінням до 100
тис/см3. Молочне стадо ферми – вітчизняної породи – українська чорно-ряба. З 2010 р.
проводиться омолодження стада та селекційна робота, а саме добір племінних плідників породи
Голштин та нарощення поголів’я за рахунок власного молодняку. Наразі середній добовий надій
становить 18 л молока жирністю 3,8% на одну корову.

Після завершення реконструкції комплексу молочно-товарного виробництва та
введення в експлуатація всіх будівель і споруд були впроваджені нові технології та досягнуто
наступних показників:
годівля повноцінними багатокомпонентними сумішами;
комфортні умови для утримання поголів’я;
формування стада високоякісною худобою за рахунок власного ремонтного молодняку ;
суворе дотримання зооветеринарних заходів, що гарантують високий рівень здоров’я тварин.
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Основні показники виробництва продукції рослинництва
експортоорієнтовані культури
Культура

Урожайність, т/га

Спельта

3,5

Пелюшка

1,2

Гречка

2

Вика

1,2

Льон

1,6

Стратегія підприємства у забезпеченні повного циклу
виробництва та реалізації продукту «від поля до полиці магазину»
відображена у відкритті молокопереробного цеху з потужністю
переробки на рівні 2 т за зміну.

Використання традиційних рецептур та контроль на кожному етапі виробництва ,
дозволяє забезпечити найвищу якість та відмінний смак продукту.
Асортимент:
5 видів сирів мякої групи;
3 види твердої групи, термін дозрівання від 2 до 5 місяців;
вершкове масло з жирністю 82,5%;
молоко пастеризоване;
кефір, йогурт, сметана, творог.

