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- 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
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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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Максимальну урожайність ягід малини сорту Вересневі зорі забезпечує 
мульчування тирсою – 94,5 ц/га, що на 3,1 ц/га переважає мульчування 
соломою і на 16,9 ц/га контрольний варіант. Частка стиглих ягід в урожаї за 
мульчуванням тирсою зростає до 81,5 %, що на 4,4 % більше, порівняно з 
мульчуванням соломою і на 9,1 % більше, порівняно з контрольним 
варіантом. Найбільші показники середньої і максимальної маси ягід 
одержано за мульчування малини тирсою. Рівень рентабельності 
виробництва ягід малини максимальний – 258,9 % і на 4,3 % менший за 
мульчування соломою. Результати роботи рекомендується використовувати 
під час проведення наукових досліджень та в практичній діяльності. 

На основі досліджень субстратів для мульчування малини сорту 
Вересневі зорі встановлено, що максимальну урожайність ягід малини сорту 
Вересневі зорі забезпечує мульчування тирсою – 94,5 ц/га, що на 3,1 ц/га 
переважає мульчування соломою і на 16,9 ц/га контрольний варіант. Частка 
стиглих ягід в урожаї за мульчуванням тирсою зростає до 81,5 %, що на 
4,4 % більше, порівняно з мульчуванням соломою і на 9,1 % більше, 
порівняно з контрольним варіантом.  
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ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВНИХ 
СОРТІВ ЛЮПИНУ КОРМОВОГО В УКРАЇНІ 

 
У сучасних умовах аграрного виробництва України у вирішенні 

проблеми рослинного білка вагома роль належить зернобобовим культурам. 
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Вони здатні активно синтезувати білок, який використовується як для 
харчових, так і кормових цілей [1].  

Важливим елементом в організації збалансованої годівлі 
сільськогосподарських тварин є кормовий білок. Від його кількісного і 
якісного складу залежить раціональне використання кормових ресурсів і, в 
кінцевому результаті, кількість, якість і собівартість тваринницької 
продукції. Серед них особливої уваги заслуговує люпин – традиційна і 
невиправдано забута культура Поліської та Лісостепової зон України [2]. 

Люпин (LupinusL.)у культурі представлений трьома однорічними 
видами і одним багаторічним: люпин білий (L. albus), люпин жовтий 
(L. luteus), люпин вузьколистий або синій (L. angustifolium), люпин 
багаторічний (L. polyphyllus), серед яких розрізняють безалкалоїдні (до 
0,025 %), малоалкалоїдні (0,025–0,1 %) і алкалоїдні (понад 0,1 %) сорти [3]. 

В Україні вирощуються сорти білого, жовтого та синього кормових 
люпинів, які забезпечують до 6 т/га біомаси і понад 1 т/га перетравного 
білка. На жаль, обсяги виробництва та посівні площі під цією культурою 
залишаються незначними: у 2005 році – 7,9, 2010 році – 5,7 тис. га за 
середнього рівня врожайності зерна відповідно 14,4 ц/га та 15,6 ц/га. 
У 2017 р. всього посіяно люпину на площі 3,87 тис. га.  

Про можливість різнобічного використання люпину в сівозмінах 
свідчить вирощування його в післяжнивних, післяукісних посівах, у 
сумішках з іншими культурами. Тому відродження люпиносіяння нині є 
досить актуальним питанням, оскільки з огляду на вищевикладені унікальні 
властивості люпин можна цілком виправдано віднести до ресурсо-
енергозберігаючих культур. Однак, подальший прогрес його поширення 
неможливий без ґрунтовного наукового забезпечення, а це – новітні 
напрацювання в селекції та насінництві, високоефективна сортова 
агротехніка. 

Більше ніж за тридцять років (1985–2017) виведено лише 25 сортів всіх 
видів люпину. В останні роки більше уваги приділяється люпину білому 
(Вересневий, Макарівський, Чабанський тощо) та люпину вузьколистому 
(сорти Грозинський 9, Переможець, Кристал, Мінтан тощо). Тому розробка 
нових та удосконалення існуючих моделей технологій вирощування цієї 
культури на основі оптимізації технологічних прийомів вирощування та 
підбору сортів потребує відповідного наукового обґрунтування. 

Навіть за існуючого рівня врожайності люпин є найперспективнішою 
культурою за виходом кормового білка з гектара, який може становити 
10–15 ц/га із зерном та 15–20 ц /га – із зеленою масою. За здатністю фіксації 
атмосферного азоту він займає третє місце після люцерни і конюшини, 
накопичує в біомасі до 80–220 кг/га симбіотичного азоту і може залишити в 
ґрунті після збирання врожаю до 150 кг/га азоту для наступних культур 
сівозміни. 
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Оскільки люпин кормовий є ресурсо- та енергоощадною культурою і 
має різнобічне використання, то подальше відновлення люпиносіяння 
неможливе без ґрунтовного наукового забезпечення – новітніх напрацювань 
в селекції, насінництві та розробці високоефективної сортової агротехніки. 
Тому перспективи подальших досліджень полягають у вивченні 
закономірностей формування урожаю нових сортів люпину кормового, 
адаптованих до вирощування в умовах українського Полісся та Лісостепу. 
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ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТУ НА ФОРМУВАННЯ СИМБІОТИЧНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ КВАСОЛІ ОВОЧЕВОЇ (PHASEOLUSVULGARISL.) 

В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
 
Актуальність досліджень зумовлена пошуком нових підходів щодо 

розробки технологічних прийомів вирощування квасолі овочевої з 
урахуванням ґрунтово-кліматичних умов Правобережного Лісостепу 
України. Однією з найважливіших зернобобових культур в світовому 
землеробстві, яка накопичує біологічний азот за рахунок симбіозу із 
бульбочковими бактеріями є квасоля [1]. 

Квасоля овочева, поряд з традиційними видами квасолі, є цінною 
високобілковою рослиною, яка все більше використовується в харчуванні 
людиною. Високий вміст протеїну та мінеральних речовин робить дану 
культуру незамінною в подоланні проблеми рослинного білка України 
та світу [2]. 

Симбіоз з бульбочковими бактеріями – одна із найбільш ефективних 
систем біологічної азотфіксації, яка має велике екологічне та практичне 
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