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Ліцензія спеціалізації 

«Органічне землеробство» 

освітнього рівня «Магістр» 

при агробіотехнологічному

факультеті Білоцерківського 

НАУ була відкрита у січні 

2017 року



Набрана і навчається група студентів у 

кількості 25 осіб (2017 р)

2018 р. - 38 осіб



"Адаптивні системи землеробства"

"Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських

культур"

"Сертифікація та маркування у органічному виробництві"

"Наукові основи органічного землеробства

"Вирощування польових та кормових культур в органічному

рослинництві"

"Механізовані технології виробництва і використання органічних

добрив"

"Післязбиральна обробка та зберігання продукції органічного

рослинництва"

"Наукові основи контролю бур`янів в агрофітоценозах"



Відкрито лабораторію органічного 

землеробства

- Вивчаємо 

елементи технології 

органічного 

виробництва с.-г. 

культур 

- Проводимо моніторинг колишніх складів 

отрутохімікатів, як потенційне джерело 

забруднення ґрунту, ґрунтових вод, с.-г. культур 

(Вінницька обл., Київська обл.) 



ІНІЦІАТИВНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА 

РОБОТА ЗА УЧАСТІ УСІХ КАФЕДР 

АГРОБІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ ЗА 

ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА



СХЕМА СІВОЗМІНИ СХЕМА ДОСЛІДЖЕНЬ

Зернобобові (нут, сочевиця, 

горох)

1. Контроль 

(варіант з 

мінімальними 

витратами на 

технологію 

вирощування 

культури)

2. Технологія, 

що вивчається, 

з 

використання

м усіх 

можливих 

засобів 

органічного 

рослинництва 

(вивчення, 

використання 

та 

впровадження 

допоміжних 

речовин, 

дозволених в 

органічному 

виробництві)

3. Рекомендована 

інтенсивна 

технологія 

(широке 

застосування усіх 

засобів, 

необхідних для 

найкращого 

забезпечення 

культур сівозміни 

усіма 

необхідними 

факторами 

життя)

Озимі чи ярі зернові

Просапні (соняшник)

Олійні капустяні (гірчиця 

біла)

Зернобобові (соя)

Ярі просапні (кукурудза 

зернова)

Баштанні (гарбуз 

твердокорий)

Ярі (просо)

Ярі (гречка)





Закладання досліду
Проведення обліків та спостережень
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Врожайність культур зерно-просапної сівозміни, за вивчення технологій з органічного 

виробництва, 2018 р., т/га

2,80 2,40 30,0 2,80 1,50 1,90 3,20 2,107,0



В стінах університету проводиться ряд досліджень спрямованих на 

вдосконалення технологій вирощування плодово-ягідних культур за 

органічного виробництва:

Виноград, суниця садова, ожина, слива



В 2018 році було створено парник на біологічному обігріві

для вирощування розсади овочевих культур (помідор,

перець солодкий).



На базі лабораторії мікроклонального розмноження

рослин нашими науковцями та студентами

проводяться дослідження з вирощування садивного

матеріалу in-vitro. (ожина,часник).



У 2017 році на дослідному полі 

агробіотехнологічного факультету 

Білоцерківського НАУ був закладений 

навчальний бурт з органічного компосту 

студентами 1-го курсу.



На базі АФ “Колос” з студентами 

проводять практичне навчання 

щодо заготівлі органічного 

компосту. Окрім того студенти 

вивчали сучасні сорти пшениці 

озимої (рекомендовані до 

органічного виробництва) і 

сільськогосподарську 

техніку.



НПП та студенти АБТФ БНАУ 

постійно беруть участь в днях поля, 

конференціях, семінарах  з 

органічного виробництва, де завжди 

можна взяти багато корисної 

інформації.



Нам необхідно знаходити партнерів, які би

 брали участь у організації проведення виробничої

практики;

 сприяли працевлаштуванню випускників;

 співпрацювали з університетом за новою формою

навчання - дуальною освітою;

 були партнерами при створенні навчальних та

наукових грандів і проектів;

 уклали договори з наукового співробітництва.

А тому запрошуємо усіх бажаючих до співпраці



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Людмила Богатир, кандидат с.-г. наук

Білоцерківський Національний аграрний університет

Кафедра землеробства, агрохімії та ґрунтознавства

Тел. 38-097-847-72-89

E-mail: mila.bogatyr@gmail.com


