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Я ТАК ДУМАЮ

Щ е навчаючись на третьому курсі 
Полтавської Державної аграр-
ної академії, мені пощастило 

проходити виробничу практику на базі 
ТОВ «АФ Мічуріна», яке входить до скла-
ду агропромислової групи «Арніка». Там 
я дуже зацікавився органічною системою 
землеробства і саме тому згодом, після 
завершення  навчання, я продовжив свою 
трудову діяльність у вищезгаданому госпо-
дарстві, де, зокрема, проводжу масштабні 
досліди з органічного вирощування різних 
сільгоспкультур.

На мій погляд, подальший розвиток 
органічного руху в Україні має супрово-
джуватися, як і за кордоном, серйозною 
державною та регіональною підтримкою. 
Екологізація сільського господарства має 
передбачати створення ефективних біо-
препаратів, селекцію нових, стійких сор-
тів та гібридів, придатних для органічного 
виробництва. 

Вивчення передового світового та ві-
тчизняного досвіду застосування різних 
систем обробітку ґрунту та догляду за 
посівами має бути серед пріоритетів ор-
ганічних виробників і широка кооперація 
в цьому та інших питаннях має бути не  
винятком, а правилом. 

Для забезпечення ефективного, здо-
рового органічного виробництва важ-
ливо, щоб аграрії ширше і більш дисци-
пліновано дотримувалися сівозмін, які б 
поєднували як комерційну складову, так і 
екологічні аспекти. 

Як свідчить багаторічний практичний 
досвід тисяч органічних фермерів сві-
ту, такі сівозміни мають містити суттєву 
частку однорічних та багаторічних бобо-
вих. На жаль, не лише при веденні інтен-
сивного конвенційного агровиробництва, 
але навіть у багатьох органічних госпо-
дарствах ще й досі не віддають належну 
увагу  покривним культурам, а це, при 
довготерміновому плануванні, запорука 
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не лише вищих врожаїв, але й підвищення якості та родючості 
ґрунтів. 

Однак, при цьому, все ж, найголовнішим питанням, на мій 
погляд, є підготовка та перепідготовка кадрів для різних га-
лузей органічного сільського господарства, а також забез-
печення зручного доступу спеціалістів до фахової літератури, 
посібників, презентацій, відеоматеріалів, які б максимально 
розкривали всі ті питання, які хвилюють органічних виробни-
ків. Саме створення давно обговорюваної органічної інтернет-
платформи знань могла би стати для органічної спільноти до-
волі практичним засобом для вирішення багатьох згаданих 
проблем. 


