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НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

- впровадження органічних технологій у виробництво задля
збереження  навколишнього природного середовища; 

- роль органічного виробництва у формуванні продовольчої безпеки;
- органічні технології виробництва рослинництва і тваринництва;
- розвиток територіальних громад завдяки невеликим фермерським та

сімейним господарствам; 
- формування системи органічного виробництва для виробників

сільськогосподарської продукції з використанням наукового і виробничого 
досвіду; 

- поширення досвіду та інформації щодо ролі органічних технологій  в
аграрному виробництві; 

- роль освіти у підготовці фахівців з органічного виробництва

За підтримки 
Німецько-український проект співпраці в галузі органічного 
виробництва 
Компанія «БТУ-Центр» 
Міжнародна група лабораторій Eurofins 
Торгова марка Пан Еко 
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Органічний сектор усе впевненіше розвивається не 
лише на міжнародній арені загалом, але й у нашій державі, 
яка за останні роки стала вагомим гравцем на органічній 
мапі світу! За даними Федерації органічного руху України, 
лише за останні десять років кількість виробників 
органічної продукції зросла в Україні майже вчетверо. При 
цьому площа сільськогосподарських угідь, на яких у нашій 
країні ведеться органічне агровиробництво відповідно до 
міжнародних стандартів, за цей самий період зросла до 
позначки 420000 га.  За ці 10 років значно зріс не лише 
експорт органічної продукції з України, але й збільшився 
вітчизняний внутрішній ринок споживання органічних 
продуктів. Є всі підстави очікувати, що згодом цей 
показник перетне рівень 30,0 млн євро.  

Органічне сільське господарство істотно сприяє 
вирішенню глобальних екологічних та соціальних проблем і 
досягненню основних цілей сталого розвитку на всіх 
континентах планети.  

Вандана Шіва, сучасна індійська громадська 
активістка та природозахисниця, нещодавно мудро 
заявила: «Органік — це не «річ»; це не продукт. Це 
філософія: напрям мислення і шлях життя, який 
ґрунтується на чіткому усвідомленні того, що все у цьому 
світі взаємозв’язано і все перебуває у певних взаєминах з 
усім іншим».  

Найважливішими завданнями у процесі розвитку 
органічних концепцій в Україні вважаємо: 

1) виробництво здорових, безпечних і доступних
харчів та напоїв у достатній кількості; 

2) зменшення забруднення і викидів парникових
газів у процесі виробництва харчових продуктів, торгівлі 
ними та їхнього споживання;. 

3) створення харчових ланцюгів на основі відновної
енергії та повторного використання поживних речовин; 

4) захист ґрунтів, води, повітря, біорізноманіття
й ландшафту; 

5) урахування чинних і майбутніх етичних
принципів, харчових звичок, стилів життя й потреб споживачів. 

Досягнути вищезгаданого можна завдяки просвітницькій роботі, 
інформованості та популяризації серед населення та товаровиробників  щодо  
специфіки органічного агровиробництва,  поширення вітчизняного та світового 
досвіду ведення органічного виробництва. Особливо важливою є ця робота серед 
студентства,  під час визначення змісту навчання за спеціальностями, що 
забезпечують аграрний сектор, органічне сільське  виробництво має бути 
пріоритетним.  
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ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ СВИНЦЮ І КАДМІЮ У ЗЕРНІ 

ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР У ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Одним із основних завдань органічного агровиробництва є створення 

стійких і збалансованих агроекосистем, які повинні забезпечити екологічно-, 
соціально- та економічно доцільне виробництво сільськогосподарської 
продукції [1]. 

Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва за 
одночасного зниження антропогенного навантаження на навколишнє 
середовище і природні ресурси можливо досягти на основі розвитку 
органічного виробництва як альтернативної моделі господарювання. 
Пріоритетним напрямом для органічного сільського господарства є 
використання матеріалів і технологій, які покращують екологічну рівновагу 
в природних системах та сприяють створенню стійких і збалансованих 
агроекосистем [2]. 

Органічне землеробство є одним із способів виробництва екологічної 
продукції, що набуває все більшої популярності в світі. Визначення йому 
дала ще в 1980 році дослідницька група відповідного Департаменту 
сільського господарства США (USDA): «органічне землеробство – це 
система виробництва сільськогосподарської продукції, яке забороняє або в 
значному ступені обмежує використання синтетичних комбінованих добрив, 
пестицидів, регуляторів росту та харчових добавок до кормів під час 
відгодівлі тварин. Така система наскільки можливо максимально базується 
на сівозмінах, використанні рослинних решток, гною та компостів, бобових 
рослин та рослинних добрів, органічних відходів виробництва, мінеральної 
сировини, механічному обробітку ґрунтів та біологічних засобах боротьби зі 
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шкідниками з метою підвищення родючості та поліпшення структури 
ґрунтів, забезпечення повноцінного живлення рослин і боротьби з бур'янами 
та різноманітними шкідниками» [3]. 

Актуальність такої системи в сучасних умовах є незаперечною. 
Метою нашого дослідження було встановити інтенсивність зниження 

концентрації свинцю і кадмію у зерні пшениці озимої та ячменю ярому 
вирощеного в умовах органічного виробництва залежно від терміну їх 
зберігання. 

Дослідження проводили, відбираючи зразки зерна сільськогосподарських 
культур вирощеного в умовах органічного виробництва у господарствах 
Вінницької області з подальшим його аналізом у лабораторії 
випробувального центру Вінницької філії державної установи «Інституту 
охорони ґрунтів України». На основі отриманих даних визначали 
концентрацію свинцю і кадмію у зерні залежно від періоду очікування після 
обмолоту. 

Згідно з ГОСТ 30178-96 ГДК свинцю у зерні пшениці озимої та 
ячменю ярого становить 0,5 мг/кг, кадмію – 0,1 мг/кг. 

На час збирання зернових в зерні пшениці озимої вміст свинцю 
становив 0,60 мг/кг, що у 1,2 рази більше ГДК. Через 3 місяці після збирання 
зерна пшениці озимої, вирощеного в умовах органічного виробництва, 
концентрація свинцю зменшилася на 65,0 % і становила 0,21 мг/кг, через 
6 місяців – на 85,0 %, порівняно з періодом збирання зерна і через 12 та 
24 місяці – на 93,3 % та становила 0,04 мг/кг. Зерно пшениці озимої через 3 
місяці після збирання, мало концентрацію свинцю, що становила 0,4 ГДК і 
було безпечним для використання. 

Вміст свинцю на час збирання зернових в зерні ячменю ярого становив 
0,40 мг/кг, що у 1,25 рази менше ГДК. Через 3 місяці після збирання зерна 
ячменю ярого, концентрація свинцю зменшилась на 37,5 % і становила 
0,25 мг/кг, через 6 місяців – на 85,0 %, порівняно з періодом збирання зерна і 
через 12 місяців та 24 місяці – на 97,5 % та становила 0,01 мг/кг. Зерно 
ячменю ярого після збирання, мало концентрацію свинцю, що становила 
0,8 ГДК і було безпечним для використання. 

Концентрація кадмію на час збирання пшениці озимої та ячменю ярого 
становила 0,02 мг/кг. Через 3 місяці після збирання зерна пшениці озимої та 
ячменю ярого, концентрація кадмію не змінилась і становила 0,02 мг/кг, 
порівняно з періодом збирання зерна, а через 6, 12 та 24 місяці концентрація 
кадмію зменшилась на 50,0 % та становила 0,01 мг/кг. Зерно пшениці озимої 
та ячменю ярого через 6 місяців після збирання, мало концентрацію кадмію, 
що становила 0,1 ГДК і було безпечним для використання 

Висновки. Отже, проведеним дослідженням встановлено зниження 
концентрації свинцю та кадмію у зерні пшениці озимої та ячменю ярого під 
час його зберігання після збирання. Загалом за 24 місяці концентрація 
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свинцю зменшується в зерні пшениці озимої на 93,3 %, а ячменю ярого – на 
97,5 %, концентрація кадмію через 6, 12 та 24 місяці зменшилась на 50,0 %. 
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ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ПЛОДІВ КАБАЧКА 
ЗАЛЕЖНО ВІД МУЛЬЧУВАННЯ ҐРУНТУ 

В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
 
Одним із методів полегшення вирощування рослин, створення 

сприятливих умов, зокрема і для кабачка та підвищення врожайності є 
мульчування ґрунту. Синтетичні мульчувальні матеріали використовують 
для регулювання умов росту овочевих культур. Одним з найбільш 
поширених синтетичних матеріалів, що забезпечує позитивний ефект під час 
вирощування рослин, є плівка поліетиленова чорна. Основним позитивним 
ефектом плівки є збільшення температури ґрунту, що є позитивним для 
рослин. Під час вирощування рослин на плівці спостерігається поліпшення 
якості плодів, зменшення кількості бур’янів, зниження випаровування 
вологи, зниження вивітрювання добрив та зменшення ущільнення ґрунту 
[3, 4, 5, 6]. 

Вплив мульчування ґрунту на урожайність плодів кабачка вивчали 
впродовж 2015–2016 рр. на дослідному полі Вінницького національного 
аграрного університету. Ґрунт дослідного поля сірий лісовий, 
середньосуглинковий, характеризується такими показниками: вміст гумусу – 
2,4 %, реакція ґрунтового розчину (рНkcl) – 5,8, сума увібраних основ – 
15,3 мг/100 г ґрунту, Р2О5 – 21,2 мг/100 г ґрунту, К2О – 9,2 мг/100 г ґрунту. 


