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Агроном ТОВ «Перший органічний розсадник»

Розробка технологічних карт для вирощування

органічних ягід.

Біологічний захист від хвороб та шкідників.

Виробництво компосту та вермикомпостного чаю.

Консультування по органічній сертифікації та

кооперації.



Бізнесові:

• Значні затрати для старту.

• Відсутність прозорої та прогнозованої ціни продукції

• Новий бізнес.

Проблеми органічного виробництва

Економічні 

• Збільшення затрат на виробництво за 
рахунок механічних обробітків та 
ручної праці.

• Зменшення урожаю.



Структурні:

• Відсутність кваліфікованих агрономів з 
органічного виробництва.

• Мала кількість спеціалізованої техніки.

• Зменшення урожаю.

• Обмеження в площах для обробітку.

Технологічні

• Низький рівень знань органічних технологій 
та біологічного захисту.

• Відсутність органічних добрив.

• Збільшення ризиків недоотримання врожаю



Причини
низької урожайності культур в органічному виробництві :

Відсутність спеціалізованої техніки  ускладнює технологію виробництва

Відсутність практики з використання 
органічних добрив, природніх 
мінералі, біозахисту

не дозволяє підняти урожай лише за рахунок 
властивостей грунту без  внесення потрібних 
елементів живлення, особливо азоту

Відсутність якісних органічних 
добрив.

можливість отримання прибавки до урожаю

Відсутність агрономічної практики: 
відсутність досвіду, навчальних 
програм, консультантів

ускладнює впровадження і супровід 
технології

Урожайність та технології



Вибір ділянки

Не правильний вибір ділянки 

приводить до проблем в наступні роки.

• ділянки на схилах більше (3...5о)

• ґрунтові води на 0,5 м до поверхні грунту

• відсутність захисних насадження.

• погано дреновані грунти, з рН від 7,5 до 8,0

• гумусу меньше 2%

• нестача фосфора, калія, сірки та кальція



• аналіз ґрунту на агрохімічні показники

• внесення органічних компостів від 20 до 30 тон
на га

• внесення природніх мінералів та меліорантів
(попіл, фосфоритне борошно, гіпс, вапно тощо)

• висів сидератів (гірчиця, олійна редька,
фацелія, гречка, зернові та бобові)

• дискування, культивація, оранка.

Не проведення оцінки грунту

Посадка малини в не 
підготовлений грунт.



Без поливу не можливу 
не починати

• розробка проекту

• підведення електрики

• свердловина

• штучне озеро

• фільтраційна станція

• прокладання краплі

Крапельне зрошення



Полив насаджень
Контроль норми поливу.

Грунт повинен бути зволожений, але не
перезволожений. Вода не повинна стояти в рядках

Визначення вологості:

• стану ґрунту на дотик

• глибини змочування 

• по тензіометрам

• по стану рослин



50 % успіху це правильна 
підготовка грунту

• вибір сорту

• полив ґрунту перед посадкою, за 10
днів

• внесення ґрунтових біопрепаратів.

• рихлення міжряддя (перший рік
чорний пар)

• при можливості - внесення компосту
в зону рядка

• прокладання агроволокна

Підготовка до посадки



Ми вирощуємо малину а не 
бур'яни

Висівання сидератів в міжряддя

Проведення мульчування
сидератів.

Внесення мікроорганізмів для
розкладання решток

Міжряддя малини 



Обов'язкове 

Перед закладкою насаджень 

Органіка - сидерати та 
компост

Природні мінерали - попіл, 
гіпс, бентоніт, фосфоритне 
борошно

Кожен рік

Компост та попіл

Покращення грунту



Рослина повинна бути 
сильна 

Використання біопрепаратів в 
поливну систему.

Обприскування біопрепаратами 
по листу.

Обробка мідними та сірчаними 
препаратами.

Внесення гуматів та вермичаїв.

Захист від хвороб та шкідників



Дякую за увагу!

Биков Микола Іванович 

Тел. 38067 408 54 96

E-mail: n.bykov@ukr.net


