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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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ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ ПІД ЧАС ВИРОЩУВАННЯ 

ФІЗАЛІСУ МЕКСИКАНСЬКОГО В УМОВАХ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ 
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 
Актуальність напряму досліджень. Глобальні проблеми людства, 

включаючи екологічну і продовольчу, набули особливого значення і 
опинилися в центрі уваги світової громадськості. Велика увага приділяється, 
зокрема, проблемам глобального потепління, збереження довкілля та 
забезпечення населення якісним продовольством. У системі міжнародних 
організацій, на регіональному і локальному рівнях приймаються різні 
рішення і проекти зниження небезпеки, загрозливої усьому людству. В 
зв’язку з цим, заслуговує на розгляд такий напрям в розвитку світового 
сільського господарства, який став відомим як органічне землеробство [1, 2]. 

Згідно зі світовими стандартами, органічним вважається землеробство, 
в якому не використовуються синтетичні хімікати, яке передбачає 
мінімальну обробіток ґрунту і не застосовує генетично модифікованих 
організмів. Принципи органічного землеробства: обробіток ґрунту за 
допомогою поверхневого культивування на глибину 5 см за відсутності 
хімічних добрив та пестицидів. Для захисту овочевих рослин від шкідників 
та хвороб застосовуються лише природні засоби, а добрива 
використовуються тільки органічні [3]. 

За даними IFOAM (Міжнародній федерації органічного сільського 
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господарства), в Україні на початку 2004 року налічувалося 
69 сертифікованих органічних господарств, а площа сільськогосподарських 
угідь під органічним виробництвом становила 239,5 тис. га [4]. 

Результати та їх інтерпретація. Аналізуючи біометричні показники 
фізалісу мексиканського встановлено, що вони залежали від сортових 
особливостей рослини та застосованих біопрепаратів. За роки проведення 
досліджень, встановлено, що сорт Ліхтарик із одночасним застосуванням 
гумісолу забезпечив найбільшу масу продуктового органу. Показник маси у 
даному варіанті становив 8,4 г, що на 1,4 г перевищував контрольний варіант 
досліду. Аналогічний вплив щодо збільшення маси плоду залежно від 
застосування гумісолу встановлено і по сорту Ананасовий. Даний варіант 
досліду становив 8,2 г і перевищував контроль на 0,7 г. 

Більшим значенням діаметра плоду характеризувався сорт Ліхтарик 
у варіанті із застосуванням гумісолу – 3,2 см, що на 10,3 % перевищував 
варіант контролю. Сорт Ананасовий характеризувався меншим 
перевищенням до контролю відносно сорту Ліхтарик. Це перевищення 
становило від 3,4 % до 6,9 % (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Біометричні показники та урожайність плодів фізалісу мексиканського 
залежно від застосування біопрепаратів 

 

Урожайність, т/га ± до 
контролю Сорт 

(А) Біопрепарат (В) Маса 
плода, г 

Діаметр 
плода, 
см 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Середнє 
т/га % 

Без застосування 
(К)* 7,0±0,95 2,9±0,23 18,3 26,3 36,5 27,0 – – 

Гумісол 8,4±1,04 3,2±0,25 25,7 32,4 41,9 33,3 +6,3 +23,3 
Емістим С 7,7±1,03 2,9±0,23 23,8 28,8 41,7 31,4 +4,4 +16,3 
Ростмомент 7,9±1,09 3,0±0,25 22,6 29,9 42,5 31,7 +4,7 +17,4 
Азотобактерин 7,4±0,94 3,0±0,23 23,0 28,5 37,5 29,7 +2,7 +10,0 
Біомаг 7,1±0,88 3,0±0,24 24,3 28,1 37,0 29,8 +2,8 +10,4 
Біополіцид 7,9±0,97 2,9±0,22 22,6 32,9 40,5 32,0 +5,0 +18,5 
Фосфоентерин 7,8±1,04 3,0±0,24 22,9 29,4 41,5 31,3 +4,3 +15,9 

Л
іх
та
ри
к 

Комплекс 7,1±0,94 2,9±0,22 22,1 26,6 36,6 28,4 +1,4 +5,2 
Без застосування 
(К)* 7,5±0,94 2,9±0,24 22,6 28,0 37,7 29,4 – – 

Гумісол 7,7±0,95 3,0±0,23 22,9 32,1 39,8 31,6 +2,2 +7,5 
Емістим С 8,2±1,10 3,0±0,24 24,2 31,5 41,6 32,4 +3,0 +10,2 
Ростмомент 7,9±0,96 3,1±0,25 23,6 32,6 39,6 31,9 +2,5 +8,5 
Азотобактерин 7,8±0,99 3,0±0,24 23,1 32,7 39,6 31,8 +2,4 +8,2 
Біомаг 7,8±1,05 3,0±0,24 23,5 28,5 38,2 30,1 +0,7 +2,4 
Біополіцид 7,6±0,98 3,0±0,24 23,3 29,3 38,7 30,4 +1,0 +3,4 
Фосфоентерин 8,0±1,00 3,0±0,23 24,3 31,2 38,9 31,5 +2,1 +7,1 

А
на
на
со
ви
й 

Комплекс 8,1±0,92 3,1±0,21 25,2 31,5 38,8 31,8 +2,4 +8,2 
НІР05 (А) 
          (В) 

           (АВ) 
  

1,0 
2,1 
2,9 

0,6 
1,3 
1,9 

0,9 
1,9 
2,7 

   

(К)* – контроль 
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Одним із факторів, який впливав на величину врожаю – вид 
біопрепарату. Від застосування біопрепаратів урожайність по сортах 
змінювалась. У 2016 році значним її збільшенням характеризувався сорт 
Ліхтарик у варіанті із застосуванням гумісолу – 25,7 т/га. У 2017 році 
збільшення урожайності відносно контрольного варіанта одержано за 
вирощування сорту Ліхтарик та застосування біополіциду – 32,9 т/га. 
У 2018 році застосування ростмоменту по сорту Ліхтарик збільшує 
урожайність плодів до рівня 42,5 т/га. У середньому за три роки 
встановлено, що гумісол та біополіцид по сорту Ліхтарик збільшує 
урожайність плодів до 33,3 т/га та 32,0 т/га. Ці варіанти досліду 
перевищували варіант контролю на 23,3 % та 18,5 %. 

Висновок. Сорт Ліхтарик характеризується більшою масою та 
діаметром плода залежно від застосування гумісолу, його величина може 
збільшуватись до 8,4 г і більшою загальною врожайністю плодів з 
показником 33,3 т/га. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ 

КАШТАНА КІНСЬКОГО ІЗ ЗАКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ 
СИСТЕМОЮ В УМОВАХ ВІННИЧЧИНИ 

 
Використання садивного матеріалу із закритою кореневою системою в 

зеленому будівництві має багато переваг порівняно із традиційним 
вирощуванням сіянців у розсадниках і теплицях [2].  


