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Поговоримо про…

• Органічне сільське господарство між бізнесом і сталим

розвитком

• Тренди в міжнародній харчовій та сільськогоспо-дарській

політиках.

• Органічне сільське господарство і сучасне землеробство.

• Органічне сільське господарство в майбутньому: ніша чи

головний напрямок (мейнстрім)?
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Представництва FiBL є у 6 европейських країнах плюс
проектний офіс у Києві (загалом близько 300 
співробітників)

FiBL Європа у м. Брюссель

FiBL Швейцарія у м. Фрік

FiBL Німеччина у м.Франкфурт

FiBL Австрія у м. Відень

FiBL Франція у м. Ерр

FiBL Центральноєвропейський /
ЦСЄ (ÖMKi Угорщина) у Будапешті
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Світовий продаж сертифікованих органіч-

них продуктів харчування (з 1999 до 2017)

У мільярдах євро
Х.Віллер, книга FiBL-IFOAM «Світ органічного сільського господарства. Статистика та нові тенденції
2018»
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Чому? Мегатренд у їжі, напоях, косметиці, здоров’ї

Органічне сільське
господарство
якнайкраще
відповідає

мегатренду з
натуральності
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Органічними є 1.2 % світових
сільськогосподарських земель,
в Європі – 2.7 %, у ЄС – 6.7 % 



www.fibl.org

Екологічні показники виходять за рамки планетарних меж і
загрожують стабільності планети. 

Уіл Штеффен та інші: 
Планетарні кордони: 

керівництво людським
розвитком на
мінливій планеті. In: 

Science. (2015), 

doi:10.1126/science.125

9855.

Зміни клімату

Нові структури

Генетична 

різноманітність

Руйнування стратосферного озону

Викид атмосферних аерозолів

Закислення океануБіохімічні потоки
Азот

Споживання 

прісної води

Фосфор

Зміна 

землекори-

стування

Функціональна 

різноманітність

Цілістність біосфери

Перевищує зону нестабільності (високий ризик)

У зоні нестабільності (зростаючий ризик)

Нижче межі (безпечно)

Межу не визначено

https://de.wikipedia.org/wiki/Science
https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Object_Identifier
https://dx.doi.org/10.1126/science.1259855
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Органічний – це більше, ніж просто бізнес. Це
шлях для досягнення …


БЕЗ
БІДНОСТІ

БЕЗ
ГОЛОДУ

ЗДОРОВ’Я ТА
ДОБРОБУТ



ЯКІСНА
ОСВІТА

ГЕНДЕРНА
РІВНІСТЬ

ЧИСТА ВОДА І
САНІТАРІЯ

ВІДПОВІДАЛЬНІ
СПОЖИВАННЯІ
ВИРОБНИЦТВО



РАЦІОНАЛЬНІ
МІСТА ТА
ГРОМАДИ

ІНДУСТРІЯ, ІННО-

ВАЦІЯЙ ІНФРА-

СТРУКТУРА

ЗНИЖЕННЯ
НЕРІВНОСТІ

ДОСТОЙНАРОБО-ТАІ
ЕКОНОМІЧНЕ
ЗРОСТАННЯ

ДОСТУПНА ТА
ЧИСТА ЕНЕРГІЯ



ДІЇ НА ЗАХИСТ
КЛІМАТУ


ЖИТТЯ ПІД
ВОДОЮ

ЖИТТЯ НА
ЗЕМЛІ

 
МИР, ПРАВО-

СУДДЯ І СИЛЬНІ
ІНСТИТУЦІЇ

ПАРТНЕРСТВО
ЗАРАДИ ЦІЛЕЙ



ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
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Органічне сільське господарство та агроекологія
мають спільні принципи чи елементи (див. 

визначення «Агроекологія» ФАО)

Різноманітність Спільне творення і обмін
знанням

Культурні і харчові
традиції

Синергія Ефективність

Стійкість Людські та соціальні цінності Відповідальне управління

Вторинна переробка

Циклічна і солідарна
економіка
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Наскільки сталим є органічне сільське господарство?
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Mäder, Fliessbach, Niggli (2002), Science 296

Властивості ґрунту в помірних зонах: Біодинамика> органічний
>> найкраща практика застосування ІР> найкращий традиційний
підхід

Фізичний
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Магній
Органічний
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черв’яків
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Об’ємна
щільність



www.fibl.org

Що таке біорізноманіття?

‘Варіантивність серед живих організмів з усіх джерел, включаючи
наземні, морські та інші водні екосистеми та екологічні
комплекси, в яких вони входять, включаючи різноманітність у
межах видів, між різновидами та екосистемами" (UNEP 1995)

• Різноманітність видів – на ландшафтному рівні

• В межах різноманітності видів – на рівні ферм

• Функціональна різноманітність – на рівні поля
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Біорізноманіття на органічних фермах * (огляд світових
порівняльних досліджень)

Таксон Позитивний Негативний
Не 

відрізняється

Птахи 7 2

Ссавці 2

Метелики 1 1

Павуки 7 3

Черви 7 2 4

Жуки 13 5 3

Інші 

членистоногі
7 1 2

Рослини 13 2

Мікроби ґрунтів 9 8

Загалом 66 8 25

Хоул та інші., 2005. Біологічне збереження 122, 113-130

* Масштаб: ділянки, поля, ферми, ландшафт

Так С, Вінквіст К, Мота Ф
та інші. (2014) 

Інтенсивність земле-
користування та
наслідки органічного
землеробства для
біорізноманіття: 
ієрархічний мета-аналіз. 
J Appl Ecol 51, 746–755.

+ 30 %
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Вплив систем господарювання на популяцію птахів: 
болотяна чайка(чібіс) (Vanellinae) та жайворонок
(Alauda arvensis)

Джерело: Крістенсен та інші. 1996, Чемберлен та інші. 1999, Крагтен та
інші 2008
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Інтенсифікація через екологічні процеси?

"Еко-функціональна інтенсифікація"

Fotos: Eric Wyss, Lukas Pfiffner, FiBL
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Ініціатива Франції: Скорочення викидів СО2 за рахунок
поглинання вуглецю на 4 відсотка (на тисячу) SOC

Глобальний мета-аналіз, який порівнює ґрунти із польовими
випробуваннями, порівнюючи органічний та традиційний менеджмент *:

1 гектар 0-20 см глибина = 37,5 т. Corg (при Corg = 1,5%)

4 ‰ = 150 кг на гектар і рік більше Corg

Різниця між органічно та традиційно оброблюваними ґрунтами 400 кг/га/рік

* Гаттінгер та інші., 2012 (FiBL) 

www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1209429109
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Продуктивність з точки зору врожайності є викликом для
органічної та агроекологічної практики

(Tittonell, 2014)
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Врожайність традиційна

Сучасна думка щодо екологічної сталості
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Органік 3.0: З органічним сільським
господарством у майбутнє

• Основний напрям органічного сільського господарства
(мейнстрім)

• Вирішити технічні проблеми виробництва.

• Посилення сталого розвитку та життєздатності
виробничої системи.

• Покращення гарантії якості, прослідковуваності та
інформації для споживачів.

• Краще співпрацювати з рухами однодумців (охорона
природи, інші методи сталого сільського господарства)
для суспільних змін
(наприклад, реальний облік витрат в сільському
господарстві).
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ПГПР (Ризобактерії, що
покращують ріст рослин)

VAM (мікоризиальні гриби)

Жуки (Carabidae)

Найкращі практики раціонального використання земель

Фактори впливу (фермерів): обробка ґрунту
сівозміна
(органічні та зелені) удобрення
ксенобіотики
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Досліджено в кількох великих країнах ЄС та в багатьох
національних проектах.

Краще управління сівозміною й інтеграція бобових культур, 
у якості підсіву, покривної культури або основної культури
(збільшення надходження азоту)
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Поліпшене керування захворюванням (виведенням стійких
сортів або безпосереднім контролем захворювань). Новітні
методи.

Шпайзер, Тамм та інші, 2018, Проект ЄС Blightmob
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Розведення рослин з урахуванням потреб органічного
сільського господарства

Взаємодія рослина-рослина

Взаємодія рослина-ґрунтові мікроби

рослина - фауна -
мікробна взаємодія

Monika Messmer, FiBL

= стійкість або
терпимість до
шкідників та
хвороб

= найкраща
продуктивність у
поєднаннях; 
переваги проти
бур'янів

= найкраща взаємодія корінь
рослини–мікробіом ґрунту для
поглинання поживних речовин та
індукції здоров'я.
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Як прискорити розробку захисту рослин, сумісну з органічними стандартами?

1% випробуваних екстрактів значно
гальмує проростання спор 1-3 

патогенів.

FiBL випробував> 3000 рослинних екстрактів
бібліотеки Університету Базеля по фунгіцидним
ефектам

Скринінг в камері росту та у полі; визначення активних речовин у рослинних екстрактах з GC-

MS або HPLC, доцільність масового виробництва та розробка, реєстрація ЄС

Lucius Tamm, FiBL 2017
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Реконструкція сільськогосподарських систем з сучасними
технологіями (цифровизація)

Розумне використання
новітніх технологій проти
Чайників

Редизайн господарств та
сівозміни в напрямку вищої
системної інтеграції з точним
землеробством (GPS, датчики, 

камери, бази даних якості
ґрунту, роботи тощо).

Наведені приклади – це 3000 

гектарів органічної ферми в
Аргентині, що належить сім'ї
Томпкінс.
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Звичайний
плуг

Зниження
обробки

ґрунту

Розробка систем зменшення землеобробки для органічного
виробництва

Довгострокове польове випробування на FiBL, 

одне з 8 дослідницьких випробувань на фермах

Гісельний 

плуг

Глибина 15 

см

Плавучий

(звичайний) плуг

Глибина 15см
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Позитивний вплив на величину та біомасу дощових
черв'яків (г / м2)

Обробка усі Молоді Кокони

Вага Кількість Вага Кількість Кількість

Плуг 56.1 156.5 11.2 103.8 21

Знижений 83.3 261.8 18.8 187.0 113

Знижений/Плуг +48% +67% +68% +80% +438%

26
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Позитивний вплив на встановлення концентрації
вуглецю у ґрунтах

Глибина ґрунту 0-10 см

Gadermaier et al., 2011: Renewable Agriculture &  Food Systems

+17%Знижена обробка

Плуг
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Корпоративна етика

Підзвітність

Залученість

Верховенство права

Комплексне управління

Атмосфера

Вода

Земля

Біорізноманітність

Матеріали &
Енергія

Захист тваринІнвестиції

Вразливість

Якість продукту &
Інформативність

Місцева економіка

Достойний рівень життя

Практика сумлінної торгівлі

Трудові права

Рівність

Здоров’я людей &
Безпека

Культурна різноманітність

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Системно-орієнтована оцінка стійкості
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Чи поліпшені методи інспекції: супутники 

багатоспектральні та гіперспектральні 

фотографії або БПЛА?

«Від 80 до 100% диференціації органічних та
неорганічних полів» Європейське космічне агентство
(ESA) та Ecocert.

http://i1-news.softpedia-static.com/images/news2/ESA-Satellites-Will-Soon-Certify-Organic-Crops-from-Space-2.jpg
http://i1-news.softpedia-static.com/images/news2/ESA-Satellites-Will-Soon-Certify-Organic-Crops-from-Space-2.jpg
http://www.vectorp.com/
http://www.vectorp.com/
/wiki/File:Schiebel_CAMCOPTER_S-100.jpg
/wiki/File:Schiebel_CAMCOPTER_S-100.jpg
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Висновки
• Ринки для органічних продуктів дуже динамічні. Це мегатренд споживачів

(здоров'я та природність).

• Його можуть забезпечити як сімейні господарства, так і великомасштабне

сільське господарство.

• Це комбінована стратегія, що забезпечує потреби споживачів та досягає цілей

сталого розвитку.

• Масштабування органічного виробництва та виведення його з ніші на рівень

основного напрямку господарювання потребує інноваційної стратегії, яка була

частиною бачення Organic 3.0 

• Шляхи інноваційного органічного сільського господарства є частиною

дослідницької діяльності, але їх потрібно обговорювати з органічними

фермерами та зацікавленими сторонами.

• Стратегії, що підтримують органічне сільське господарство, є корисними та

ефективними заходами.


