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Планування культур
Основні культури на експорт

2012 2013 2014 2015

Пшениця Просо Спельта Пшениця

Просо Спельта Просо Кукурудза

Спельта Соя Пшениця Соняшник

Овес Люпин Кукурудза Ячмінь

Ячмінь Овес Гречка Спельта

Жито Жито Люпин Соя

Гречка Соняшник Гарбузи Просо



Планування культур
Нішеві культури з постійним  попитом

• Просо

• Гірчиця

• Льон

• Гарбузи

• Коноплі



НАСІННЯ ТА САДИВНИЙ МАТЕРІАЛ

• Оператор доклав максимум зусиль, щоб знайти 
на ринку органічне насіння

• впевнився у відсутності на ринку
насіння/садивного матеріалу в органічній якості

• знайшов на ринку неорганічний матеріал НЕ 
протруєний та без ГМО

• подав заявку та отримав ДОЗВІЛ від 
сертифікаційного органу ДО ПОСІВУ



НАСІННЯ ТА САДИВНИЙ МАТЕРІАЛ

• Для культур високого ризику:

Соняшник, кукурудза, ріпак, буряки обов'язково:

• Підтвердження непротруєння насіння (Довідка), 
надане постачальником та/чи 

• Сертифікат якості (якщо в ньому зазначена 
інформація про непротруєння насіння) 



ВИКОРИСТАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН

• Не всі «біопрепарати» дозволені в органічному 
виробництві

• Перелік допоміжних речовин

• Якщо засобу немає в Переліку – потрібно подати 
Заявку на використання ЗЗР, добрив та 
меліорантів (бланк надає ОС)



ДОДАТКОВІ ТА НЕНАНОНСОВАНІ 
ІНСПЕКЦІЇ

• Для експортерів або продуктів на експорт –
мінімум 2 інспекції

• Для експортерів або продуктів на експорт –
мінімум 1 неанонсована

• Категоризація ризиків



ВІДБІР ЗРАЗКІВ ТА ЕКСПОРТ

• Польові зразки

• Експортні зразки

відбір продукції повинен відбуватись з 
дотриманням вимог Постанови Комісії (ЄС) № 
691/2013 від 19.07.2013 щодо методів відбору та 
досліджень зразків продукції 



ВІДБІР ЗРАЗКІВ ТА ЕКСПОРТ

• Партія 
- певна кількість продукції, яка була доставлена в один час, а також
така, що має однакові характеристики, як-то: походження, вид, 
пакування, маркування, одного отримувача, тощо, а також, у 
випадку виробничого процесу, одиниця переробленої продукції, 
що походить з одного підприємства та яка вироблялась
безперервно з використанням єдиних виробничих параметрів та 
зберігається в одному місці. 

• Культури високого ризику:
кукурудза, соя, ріпак (насіння, макуха, олія), льон (насіння, макуха, 
олія), гірчиця (насіння, макуха, олія), соняшник (насіння, макуха, 
олія), горох, чорниця, яблука і яблучний концентрат 



ПУБЛІКАЦІЯ





КОНСУЛЬТАНТИ



ОРГАНІК ШКОЛА

• Модуль 2. Планування органічних культур

• Модуль 3. Живлення рослин та ґрунту

• Модуль 4. Контроль шкідників, хвороб та 
забур'яненості в органічному рослинництві



ТЕМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

• Сучасний стан, перспективи розвитку та 
інновації в органічному рослинництві в Україні

• Досвід експертів та передові працюючі підходи 
і технологія органічного рослинництві в Україні 

• Захист продукції під час зберігання та 
післязбиральної доробки 
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Дякую за увагу!

Вул. Велика Василькіська 38-Б, Київ
тел:   044 200 65 16

тел/факс: 044 200 65 15
Сергій Галашевський 067 232 65 94

E-mail: office@organicstandard.com.ua
www.organicstandard.com.ua

«Дурень вирощує бур'яни, 
розумний – урожай, 
а мудрий – землю!»

Органічне виробництво, 
як і будь яку нову ідею:

Спочатку висміюють,
Потім з нею боряться , 
І в кінці кінців приймають як є


