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 Прикладом органічного 

землеробства в умовах Полісся 

Житомирської області є приватне 

підприємство «Галекс-Агро» 

засноване в 2008р. 

 Генеральний директор 

підприємства:

 Ющенко Олександр Миколайович

 На сьогодні приватне підриємство 

нараховує 10 000 га. землі.




 Земля  є  основним  національним 

багацтвом  народу  України  і 
основним  засобом 
сільськогосподарського  виробництва, 
тому  її  необхідно  використовувати 
раціонально,  за  призначенням  та 
забезпечувати  розширене 
відтворення  родючості.




 Органічне землеробство регламентується 

Законом України «Про виробництво та обіг  

с.-г. продукції та сировини» від 10.01.2014р.

 Органічне землеробство – це метод ведення 

сільськогосподарського виробництва, де 

основним напрямком є виробництво 

сертифікованих продуктів харчування, 

вирощених в результаті ведення 

органічного виробництва, що передбачає 

заборону використання пестицидів та 

синтетичних добрив, інших штучних 

речовин та генетично модифікованих 

організмів.





Зона

Площа

всього: 

тис. га.

У тому числі придатних за ґрунтовим покривом, 

тис. га.

Дерново -

підзолисті  

супіщані 

і 

легкосугли

нкові

Світло-

сірі 

супіщані і 

легкосугл

инкові

Сірі

і 

темно-сірі,

опідзолені

чорноземи

Чорноземи 

типові і мало 

гумусовмісні

Полісся 37 13 24 - -

Перехідна 63 10 - 53 -

Лісостеп 270 - - 70 200

Всього по 

області:
370 23 24 123 200

Таблиця 1. 

Придатності ґрунтового покриву 

Житомирської області до ведення органічного землеробства

(за даними Інституту сільського господарства Полісся НААН).





 1. Сівозміни.

 За міжнародними стандартами,органічного землеробства, 
сівозміна повинна включати мінімум 20% культур 
сидератів, що забезпечують надходження в ґрунт 
органічної речовини та накопичення азотовмісних і 
поживних речовин, так як основним лімітуючим 
елементом живлення в ґрунті, особливо в зоні Полісся, є 
азот. До таких культур відносяться: зернобобові 

 (соя, горох, люпин, вика, квасоля, боби і ін.); зелене 
добриво (олійна редька, ріпак, гірчиця та ін.); рослинні 
побічної продукції при збиранні врожаю с.-г. культур 
багаторічні бобові трави (люпин, конюшина, лядвенець).




 2. Система удобрення.

 Важливим аспектом органічного 

способу ведення господарства є 

внесення достатньої кількості 

мікробіологічного матеріалу 

рослинного або тваринного 

походження для підвищення 

родючості ґрунту.

 Для удобрення ґрунту в 

органічному виробництві 

використовується лише органічні 

добрива.





Таблиця №2

Всього.

Середньозважений 

показник мк/кг грунту.

2012р. 2018р.

Приріст 

мг/кг 

грунту

%

N 70 86 16 22,87

P2O5 128 130 2 1,57

K2O 82 78 -4 -4,88

Ph(обмінна кислотність) 6,1 5,9 -0,2 -3,28

Гумус 2,58 2,56 -0,02 -0,78

Бор 0,86 1,01 0,15 0,18

Молібден 0,125 1,147 0,022 17,6

Цинк 0,38 0,47 0,09 23,69

Щільність г/см3 1,3 1,29 -0,01 -0,77

Сума відібраних основ 

(мг. Скв. На 100г. Грунту)
16,8 14,2 -2,60 -15,48




 Основна мета обробітку ґрунту при 

органічному виробництві –
оптимізація водно-повітряного 
режиму, накопичення в ґрунті 
поживних речовин, знищення основної 
маси бур'янів, збудників хвороб і 
шкідників.

 Основна вимога до обробітку ґрунту 
в органічному землеробстві –
забезпечення раціонального та 
невиснажливого використання ґрунтів, 
послаблення ерозійних процесів, 
запобігання переущільненню ґрунтів, 
захист с/г культур біологічними  
методами.








Культура

Урожайність, ц/га

2015 2016 2017 2018 Середнє

Озима пшениця 40 40 41 42,5 40,8

Кукурудза (на зерно) 56 63 65 70 63,3

Соя 18 19 23 20 20

Просо 17 18 19 19 18,3

Овес 30 32 33 34 32,5

Ячмінь 32 34 32 35 33,5

Гречка 23 16 25 26,5 24

Полба (спельта) 40 42 39 44,5 41

Озиме жито 29 31 33 35 32

Пелюшка 24 27 28 29 26,5

Боби 26 31 30 32 30,5

Таблиця 3. 

Виробничі показники 

ПП «Галекс-Агро» в галузі рослинництва

(середнє за 2015-2017 рр.).




 В галузі  тваринництва 

середньодобовий надій молока 
від корови становить 21-23 літри, 
що складає 7-7,5 тис. літрів на 
рік. Середньодобовий приріст 
ВРХ на відгодівлі становить 1-1,2 
кілограми на добу. 

 Вся продукція ПП  «Галекс-
Агро»  сертифікована ТОВ  
«Органік Стандарт».

 Продукція  підприємства 
експортується до Швеції,  
Німеччини, Угорщини, 
Нідерландів, Італії та Арабські 
Емірати.




 Висновки

 За результатами вивчення та камерального 

дослідження  еколого-агрохемічної характеристики 

грунтів Житомирською філією Державної установи      

“ Інституту охорони  грунтів України ”,  с/г угіддя  

ПП “ Галекс-Агро ” знаходиться в динаміці зростання 

агрохімічних показників та врожайності 

сільськогосподарських культур.





Дякую  за  увагу


