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5 травня 2008 р. Мініс-
терство аграрної політики 
України замовило Федера-
ції органічного України 
розробку до кінця 2008 р. 
Концепції державної Про-
грами розвитку органічно-
го виробництва в Україні. 
Цей факт є яскравим свід-
ченням послідовної полі-
тики та стратегії уряду що-
до важливості розвитку 
цього напрямку економіки 
держави. 
23-24 травня 2008 р. деле-
гація з 25 чоловік Клубу 
органічного землеробства 
(члена Федерації) відвідала 
ферму відомого австрійсь-
кого фермера Зеппа Холь-
цера. Своє господарство 
Краметерхоф (http://
krameterhof.at/) площею 
45 га, розташоване в Аль-
пах на висоті до 1500м, в 
кліматі подібному сибірсь-
кому (середня річна темпе-
ратура -4,5°С), фермер 
організовує за принципа-
ми пермакультури. На 
противагу традиційним 
посадкам монокультури, 
він, не використовуючи 
добрива та засоби захисту, 
практикує спільні посадки, 
в яких всі рослини ростуть 
в симбіозі. Вишні в нього 
дають плоди з травня по 
вересень в гірській місце-
вості, де зазвичай бачиш 
лише хвойні дерева, зер-
нові ростуть в лісі, а ківі 
виростають там на висоті 
1500 м над рівнем моря. 

На крутих схилах своєї 
ділянки він створив справ-
жнє «аграрне диво». На-
тхненні почутим та поба-
ченим, члени української 
делегації мають намір по-
чати реалізовувати подібні 
задуми і в себе на Батьків-
щині.  
26-28 травня 2008 р. у 
Варшаві проходив III Ор-
ганічний Маркетинговий 
Форум, який цього разу 
зібрав більше 300 учасни-
ків з майже 30 країн. В 
своїй вітальній промові 
президент Екоконнекту 
Б.Янсен, зокрема високо 
оцінив рівень проведеної 
в Києві Міжнародної кон-
ференції «Розвиток орга-
нічного сектору в Центра-
льній/Східній Європі та 
країнах Середньої Азії» та 
її позитивний вплив на 
прискорення поширення 
органічного руху в регіоні. 
З доповіддю про досвід 
експорту органічних про-
дуктів та перспективи роз-
витку внутрішнього ринку 
органічної продукції в 
Україні виступив Євген 
Милованов. Особливо  
присутніх цікавили най-
ближчі перспективи виро-
бництва органічних про-
дуктів в Україні та те, на 
скільки товаровиробники 
нашої країни здатні впли-
нути своєю товарною ор-
ганічною продукцією на 
задоволення кризової не-
стачі її на ринках ЄС. 

28-30 травня 2008 р. в 
Київському палаці спорту 
проходила друга спеціалі-
зована виставка 
ECOLIFE&WELLNESS. 
Учасниками виставки ста-
ли компанії, що розробля-
ють натуральні продукти і 
просувають їх 
на українському ринку, 
фірми-дистриб’ютори 
спеціалізованого устатку-
вання, підприємства, орга-
нізації, що працюють 
в сфері оздоровлення і 
гармонійного розвитку 
особи. Федерація органіч-
ного руху України висту-
пала одним з інформацій-
них спонсорів події.  

АНОНС: 
10 червня 2008 р. в рамках 
ХХ Міжнародної виставки-
ярмарки «АГРО-2008» Феде-
рація органічного України 
разом з Міністерством аграр-
ної політики України та 
Полтавською обласною держа-
вною адміністрацією організо-
вують семінар «Поточний 
стан та перспективи розвитку 
органічного сектору в Украї-
ні». Запрошуються товарови-
робники та всі бажаючі. 
Час проведення: з 14-30 до 16-
30 10 червня 2008 р. 
Місце проведення: Павільйон 
№2 Національного комплексу 
«Експоцентр України». Мож-
на ознайомитись з програмою 
семінару: 
http://organic.com.ua/
programa_seminaru_vdnh.html 
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Понад 550 учасників з 90 
країн світу прийняли 
участь у конференції 
«Біорізноманітність на 
планеті» у м. Бонн 
(Німеччина), яка відбулася 
з 12 по 16 травня 2008 р. 
Дана подія нагадувала пе-
реговори делегації ООН  з 
питань Картахенського 
Протоколу, який регулює 

аспекти безпеки і відпові-
дальності за використання 
ГМО у всесвітньому масш-
табі. IFOAM була одним із 
співорганізаторів цієї кон-
ференції. 
Представники фермерів, 
споживчих та природо-
охоронних організацій 
торкнулися широкого спе-
ктру проблем під час про-

ведених 30 семінарів та 6 
пленарних сесій: серед 
них - вільний доступ до 
насіння, стратегії майбут-
нього без ГМО, перспек-
тиви для сімейних фер-
мерських господарств та 
малих орендарів, а також 
перспективи для всесвіт-
ньої продовольчої безпе-
ки.  

Органічне сільське господарство сприяє  
розвитку біорізноманіття на планеті 
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МІЖНАРОДНІ НОВИНИ ОРГАНІЧНОГО РУХУ 

ЄВРОПА  

Обсяги реалізації органіч-
ної продукції в Альпійсь-
кій республіці зросли на 
10% в 2007 р., переважно 
за рахунок підвищення 
цін, так як об’єм продаж 
зріс лише на 4 %, -       
повідомляє Organic Market 
Forum. Обсяг продажу 
органічної продукції на 
внутрішньому ринку в 
2006 р. був 530 млн. ЄВРО 
та сягнув 580 млн. ЄВРО у 
2007 р. 
Частка споживання органі-
чних продуктів у загально-
му показнику складає 15 % 
для свіжого молока і кар-
топлі, 16 % для яєць, і 

тільки 1,6 % для сосисок 
та ковбас, 2,9 % для м'яса і 
м’яса птиці. Свіжі фрукти 
та овочі складають 7 %. 
Площа земель, що оброб-
ляється з дотриманням 
органічних методів, про-
довжує зростати в Австрії, 
однак і це не дозволяє за-
довольнити нинішній по-
пит на органічні продукти. 
Нещодавно було розпоча-
то реалізацію нового Пла-
ну дій для органічних про-
дуктів та фермерства на 
період 2008-2010 рр. Авст-
рія ставить собі за мету 
залишатися країною №1 в 
ЄС в частині показника 

частки органічної площі 
(16 % - відповідно даних 
Міністерства; 371 тис. га). 
Цілями Плану дій є: 
- забезпечувати дотримання 
комплексної стратегії роз-
витку органічного сектору; 
- досягти органічної част-
ки в 20 % до загальної 
площі сільськогосподарсь-
ких угідь до 2010 р.; 
- донести споживачам пе-
реваги ведення дбайливо-
го до навколишнього се-
редовища органічного 
агровиробництва; 
- збільшити рентабель-
ність органічного агрови-
робництва.  

Зростаючий органічний ринок Австрії 

Ірландія прогнозує бум органічних продуктів 

Відомий «зелений міністр» 
Trevor Sargent оголосив 
про те, що його партія  
(Зелених) ставить за мету 
збільшення органічного 
виробництва в країні до 
2012 р. більш ніж вп’яте-
ро. Державний Міністр, 
відповідальний за питання 
продовольства та садівни-
цтва, каже, що нова націо-
нальна органічна стратегія 
націлена на найбільше, 

ніж будь-коли бачене рані-
ше в Ірландії зростання 
органічного фермерства. 
Press Association повідом-
ляє, що кампанія розпоч-
неться найближчим часом. 
Міністр відмітив, що 70% 
органічних продуктів, 
проданих в Ірландії, при-
йшлось імпортувати. Піс-
ля цього зазначив, що чим 
більше фермерів в Ірлан-
дії працюватимуть за орга-

нічними методами, тим 
більше буде робочих 
місць вдома і менше вико-
ристання енергії в світі. 
Нещодавно на з’їзді своєї 
партії в Dundalk він оголо-
сив, що вартість органіч-
ного ринку країни в 2006р. 
склала 66 млн. Євро, але 
до 2012 р. вона має зрости 
до 400 млн. Євро.  



15 травня 2008 р. відкрито 
новий органічний центр 
"Натурфабрік" в м. Манн-
гайм (Німеччина). В моди-
фікацію будівлі, який є вла-
сністю державного банку 
Baden-Wurttemberg було 
інвестовано 13 млн. Євро. 
На комерційній площі у 
4000 м2 розмістилася добра 
дюжина орендарів. Найбі-
льшим магазином з торго-

вою площею у 870 м2 є ор-
ганічний супермаркет En-
vita, в якому також є салон 
краси Envita Beauty & 
Health. На території супер-
маркету Envita розміщуєть-
ся ще й органічний ресто-
ран.  
Серед інших орендарів, в 
органічному центрі можна 
відзначити кафе Crossover 
Lounge and Café, м’ясний 

відділ Bioland, булочна De-
meter, органічна перукарня, 
магазин органічних соків, 
відділення Банку PSD Bank, 
який бере участь в реаліза-
ції екологічних проектів, 
магазин одягу Ecolinea, ор-
ганічне кафе, магазин елек-
троприладів Emission Zero, 
провайдер зеленої енергії 
Lichtblick та інститут краси 
Hair & Wellness. 
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Міністр сільського госпо-
дарства Ісландії Einar K. 
Gudfinnsson заявив, що 
державна політика щодо 
органічного агровиробниц-
тва може бути переглянута. 
Міністр визнав, що, при 
зростаючому нині попиті 
на органічні продукти, дер-
жавна підтримка органічно-

го фермерства була недо-
статньою і меншою, ніж в 
сусідніх країнах, однак він 
відзначив, що основною 
причиною цього був незна-
чний попит на органічні 
продукти в попередні роки.  
Проте він почав зростати і 
це буде прийнято до уваги, 
коли державна сільськогос-

подарська угода буде пере-
глядатися.  
“Я переконаний, що абсо-
лютно дочасним є обгово-
рення того, як треба помі-
няти пріоритети, коли буде-
мо переробляти цю угоду 
таким чином, щоб збільши-
ти фінансування органічно-
го фермерства…” 

Підтримка органічного сільського господарства в Ісландії 

Органічне агровиробництво зберігає землю для продовольства 

Світове зростання цін на 
продукти харчування може 
привести до затяжної кризи 
у південних країнах. Згідно 
з інформацією ООН, у світі 
голодують більше 850 млн. 
людей, щороку до їх числа 
приєднуються щонаймен-
ше ще 4 млн. чол. Причи-
ни цього різні, серед них – 
деградація та ерозія земель, 
перетворення їх на солон-
чаки як результат неефекти-
вного використання земель 
компаніями, що використо-
вують сільськогосподарські 
землі не для вирощування 

продуктів харчування. До-
слідження, проведені Уні-
верситетом Cardiff у 2002 
р., показали, що повернен-
ня до органічного агрови-
робництва може поліпши-
ти родючість земель та збі-
льшити світові урожаї сіль-
ськогосподарської продук-
ції, в т.ч. зерна, картоплі, 
кави в довгостроковій перс-
пективі. Причинами цьому 
є відтворення природного 
шару гумусу в ґрунті, вико-
ристання зелених добрив, 
дотримання сівозмін, краще 
поверхневе вбирання води 

та ліпша здатність землі, яка 
обробляється органічно, 
нагромаджувати поживні 
речовини. Перехід до орга-
нічного агровиробництва 
може поліпшити доходи та 
прибутки фермерів та при-
звести до більшої незалеж-
ності сільського населення, 
- повідомляє асоціація 
Naturland, чиї директиви 
використовують 49 тис. 
фермерів по всьому світу, 
здебільшого це дрібні фер-
мери, об’єднані в коопера-
тиви. 

Новий органічний супермаркет площею 4000 м2  
відкрито в Маннгаймі  

АЗІЯ 
Мета Таїланду – бути лідером у виробництві органічних креветок 

Таїланд зробив крок назу-
стріч перспективі стати од-
нією з лідируючих країн 
світу з виробництва та екс-
порту органічних креветок 

преміум класу. Нещодавно 
заснована сертифікаційна 
компанія Organic Agricul-
tural and Farm Products Cer-
tification Office при Депар-

таменті рибництва буде 
виступати національною 
структурою з акредитації 
органічної аграрної продук-
ції для експорту. Незважаю-



льних китайських лікарсь-
ких трав. Більше того, як 
відмічає The Epoch Times, 
для забезпечення їх здоро-
вого стану, цих свиней ви-
ганяють на вигул щодня 
принаймні на дві години.  
"Зазвичай, свині набувають 
товарної ваги і готові до 
продажу через 6 місяців 
після народження, однак 
свиней, вирощених за орга-
нічними принципами, на 
органічних кормах, дове-
деться тримати приблизно 
на один – три місці довше, 
ніж «звичайних» свиней. Це 
означає, що їх собівартість 
буде вищою за середню 
ринкову ціну."  
"Ми – ексклюзивний поста-
чальник", - продовжує Niu: 
"Це – політична місія і нам 
необхідно забути про собі-
вартість, коли мова йде про 
політику."  
Новини про "Олімпійських 
свиней" викликали роздра-
тування серед жителів Ки-
таю. Багато хто критикує 
цей крок як неприховану 
тактику задля поліпшення 
іміджу влади за рахунок 
пересічних громадян Ки-
таю. Деякі навіть відміча-
ють, що свиней зараз по-
ставили вище за людей.  
Деякі Інтернет-користувачі 
зазначають, що згадане 
засекречене розведення 

Як крок для пом’якшення 
міжнародного тиску щодо 
питань безпеки продуктів 
харчування з Китаю, влада 
держави, особливо не афі-
шуючи це в своїй країні, 
вирощує дорогих, але висо-
коякісних "олімпійських 
свиней" для Пекінських 
Олімпійських ігор. 
Згідно даних китайських 
ЗМІ, ці свиноферми розки-
дані по всій країні. Задля 
забезпечення безпеки, точ-
ні місця розташування три-
маються в секреті. Кожну 
ферму обладнано цілодо-
бово працюючими камера-
ми спостереження і чужин-
цям вхід заборонено. 
Китайські ЗМІ цитують Niu 
Shengnan, речника Qianxihe 
Food Group, яка є ексклю-
зивним постачальником 
м’яса "олімпійських сви-
ней" згідно з рішенням 
Олімпійського Комітету від 
26 липня 2006 р.  
Niu каже, що цих свиней 
годують виключно органіч-
ними кормами, без викори-
стання будь-яких стероїдів. 
Корми для цих свиней ви-
робляють з сировини, ви-
робленої на сертифікова-
них за стандартами ЄС ор-
ганічних господарствах. Не 
додаються ніякі консерван-
ти та антибіотики, а імунні 
вакцини зроблено з натура-

свиней – підтвердження 
того, що бракує безпечних 
місцевих китайських проду-
ктів харчування, так як вла-
да не вірить в загальну існу-
ючу систему постачання 
продовольства. Користувачі 
Інтернету висловлюють 
свої думки щодо колосаль-
них зусиль, що приклада-
ються владою держави до 
вирощування цих олімпій-
ських свиней. Один каже: 
"Це добрий показник того, 
яку свинину ми, звичайні 
люди, споживаємо. Свини-
на, яку ми змушені тут їсти, 
містить добавки, консерван-
ти та антибіотики. Це жах-
ливо. Як своєрідний про-
тест, для себе я вирішив 
взагалі більше ніколи не 
їсти свинину."  
Інший додає: "Люди поза 
межами Китаю – це Люди, 
а ті, що живуть в Китаї, роз-
глядаються, як гірші за тих 
свиней. Бракує слів!" 
Як бачимо, реакцією на 
поширення органічного 
виробництва інколи буває 
навіть супротив, якщо ство-
рюються умови несправед-
ливого розподілу органіч-
них продуктів лише серед 
обраних, з порушенням 
частини діючих і загально-
прийнятих принципів орга-
нічного сільського госпо-
дарства. 

Пекін таємно розводить олімпійських свиней 

винутих країн. 
За підтримки Німецької 
агенції з технічного співро-
бітництва GTZ, ферма 
Sureerath у м. Чантабурі 
(Chanthaburi) досягла успіху 
як пілотне господарство, 
виробляючи органічні чор-
ні тигрові креветки для екс-

порту до Швейцарії та Ні-
меччини, тим самим отри-
мавши змогу запросити 
ціну на 30% вищу за ціни 
на звичайні креветки. Зараз 
існує вже 5 компаній, здат-
них продукувати загалом 
щорічно 1073 тонни креве-
ток. 

чи на те, що Таїланд вже є 
найбільшим в світі експор-
тером креветок, плануючи 
досягти обсягів продажу у 
розмірі 340 тис. т в 2008 р., 
об’єм відвантажень органіч-
ної продукції залишається 
невеликим, аби задовольни-
ти зростаючий попит з роз-

Стор .  4 Інформаційний  вісник  Федераці ї  органічного  руху  України   №18 (V-MMVI І І)   

Ізмір стає центром органічного агровиробництва 

турецькому аграрному сек-
торі і Ізмір покликаний 

Важливість органічних про-
дуктів продовжує зростати в 

стати новим національним 
центром органічного сіль-
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Очікується, що нова тепли-
ця, оснащена за останнім 
словом техніки зможе за-
безпечити супермаркети 
мережі Meijer Inc. органіч-
ними овочами та декорати-
вними рослинами в горщи-
ках. 
Органічна оранжерея 
Elzinga&Hoeksema площею 
в 4 акри, розташована у 
містечку Pavilion Township, 
працює вже понад 2 роки, 
даючи роботу 50 робітни-
кам (переважно сезонним), 
має торгівельний оборот у 
4 млн. дол. США. 
Незважаючи на органічне 
господарювання, оранже-
рея все ж залежить від тра-
диційних джерел енергії. 
«Необхідно лише незначне 
зменшення норми викорис-
тання вуглецю, аби виправ-
дати наші зусилля, не кажу-
чи вже про корисні наслід-
ки для планети», - говорить 
Elzinga. 
Органічне виробництво 
значить, що використання 
хімічно синтезованих доб-
рив, пестицидів та будь-
яких ГМ рослин має бути 
виключено з процесу виро-
бництва. 
Обсяг органічного ринку 

постійно зростає. У 2007 р. 
об’єм реалізації продажу 
органічних продуктів та 
напоїв у США перевищив 
20 млрд. дол. згідно з дани-
ми Асоціації органічної 
торгівлі (OTA). У 2006 р. 
цей показник сягав 16,7 
млрд. дол. США. Barbara 
Haumann, представниця 
OTA, говорить, що очіку-
ється подальше зростання 
обсягу продажу органічних 
продовольчих товарів при-
близно на 18% щороку в 
наступні 2008-2010рр. 
Нова оранжерея може мар-
кувати свою продукцію як 
«органічно сертифіковану», 
- зазначив Jake Lewin, дире-
ктор з надання сертифіка-
ційних послуг компанії 
California Certified Organic 
Farmer. 
Gale Arent, виконавчий ди-
ректор Мічиганського комі-
тету квітникарів, говорить, 
що це перша оранжерея 
такого типу у штаті Мічи-
ган, збудована з нуля ви-
ключно з метою вирощу-
вання органічної продукції. 
"Це перший великий виро-
бник лише органічної сіль-
ськогосподарської продук-
ції у Мічигані", - підкреслив 

Arent, чия організація конт-
ролює 700 виробників шта-
ту. Квітникарство – одна з 
чотирьох найбільших галу-
зей сільського господарства 
у штаті Мічиган. «Я впевне-
ний, що інших таких у шта-
ті немає», - говорить Arent. 
Elzinga каже, що оранжерея 
не повинна боятися випро-
бувати нові технології. 
«Органік – не чаклунство», - 
говорить він: «Це реаль-
ність, а така практика може 
бути використана і при тра-
диційному вирощуванні». 
Крім того, очікується, що 
геотермальна та сонячна 
теплова енергія, яка, за сло-
вами Elzinga, буде найбільш 
поширеною на Середньому 
Заході, забезпечить 80% 
опалення для теплиці. Та-
кож було встановлено 2 
вітрогенератори після того, 
як Elzinga пропрацюв з Pa-
vilion Township з метою 
розробки та впровадження 
нового закону по викорис-
танню таких установок. 
Багато ідей та технологій 
Elzinga отримав піcля подо-
рожі по Європі (особливо в 
Німеччині та Нідерландах). 
«Європа на крок попереду 
нас», - коментує він питання 

Теплиця Elzinga & Hoeksema's стає зеленою 

деллю для всієї країни. 
Перша фаза проекту має 
завершитись до 2009 р., - 
каже пан Türkcan, додаючи, 
що в рамках досліджень 
розвитку Національної уза-
гальнюючої програми, ви-
значено місця, де мають 
бути сформовані відповідні 
групи. Він розглядає цей 
проект як дуже важливий 
для середньо- та довготер-
мінового планування розви-
тку Туреччини та Європей-
ського Союзу. 
Критерієм того, що місто 

ського господарства. Будуть 
проведені дослідження і 
адаптовано моделі, спрямо-
вані на створення стандарту 
для органічних продуктів.  
На Конференції “Групова 
робота в органічному сіль-
ському господарстві та нові 
бізнесові можливості” в 
Експортному Союзі Ae-
gean, Yasin Türkcan, експерт 
підсекретаріату зовнішньої 
торгівлі, зазначив про пла-
ни зробити Ізмір центром 
органічного сільського гос-
подарства, який був би мо-

вибране для проведення 
групових досліджень, були 
згадані, зокрема, набутий 
досвід міста, в т.ч. при здій-
сненні експортних опера-
цій. 
В турецькому органічному 
агровиробництві працюва-
ло 14 тис. виробників на 
192 тис.га сертифікованих 
земель, даючи ринку 207 
видів продуктів (станом на 
кінець 2006 р.), - як повід-
омляє Atilla Erten, Прези-
дент Екологічної Сільсько-
господарської Організації. 

АМЕРИКА 



вдосконалення щороку», - 
зазначає Elzinga. 
Він також говорить, що 
люди будь-якого віку по-
чинають все більше усві-
домлювати важливість 
того, де і як вироблено 
продукти харчування. 
Elzinga закликав всіх обго-
ворити причини того, на-
віщо бути екологічно обі-

знаним. «Наша особиста 
відповідальність веде за 
собою відповідальність 
всіх компаній – не тільки 
при розпізнаванні нанесе-
ної шкоди, але і при від-
шкодуванні та виправлен-
ні наслідків, заподіяних 
такою шкодою». 

охорони природи. Elzinga 
наполягає, що треба бути 
якомога «еко-дружніми» в 
усіх 5 оранжереях округу 
Kalamazoo, в яких він пра-
цює. E&H – найбільша 
лінія неорганічних проду-
ктів – вже використовує 
100% упаковку багаторазо-
вого використання. «Ми 
докладаємо всіх зусиль для 
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Продавці пропагують натуральні сумки для покупок 

Останнім часом все біль-
ше покупців в магазинах 
США користуються при 
покупках сумками багато-
разового використання: в 
той час як у великих міс-
тах все менше використо-
вують пластикові пакети, 
навіть якщо їх збирають у 
спеціальних місцях, як це 
робиться у Сан-
Франциско, продавці все 
більше пропагують вико-
ристання сумок багатора-
зового використання.  
Не секрет, що пластикові 
сумки важко піддаються 
утилізації, їх не можна 
компостувати і, при їх спа-
ленні виділяються небез-
печні для здоров’я речови-
ни, в тому числі канцеро-
генні. Окрім цього, плас-
тикові пакети спричиня-
ють тисячі смертей  мор-
ських тварин та птахів.   
єдине, що можна зробити 
– це відвезти їх на сміттє-
звалище. Сумки ж із текс-
тилю є, звичайно, більш 
екологічно дружньою аль-
тернативою пластику.  
Багато великих продавців 
почали пропонувати сум-
ки багаторазового викори-
стання. Зокрема, Whole 
Foods Market має політику 
віддавати споживачу 5 
центів за кожну сумку, яку 
вони принесли с собою. 

Stop & Shop, найбільший 
продавець у Новій Англії, 
теж пропонує покупцям 
багаторазові сумки, так як і 
популярна скандинавська 
мережа Ikea.  
Все більш поширеною 
стає практика використан-
ня органічного тканини 
для виробництва згаданих 
сумок. Ця ідея починає 
оволодівати думками і в 
Україні: київський гурт 
«Крихітка Цахес» за під-
тримки Асоціації дизайне-
рів-графіків «4-Блок» роз-
почали реалізацію проек-
ту «Торба — природі» і 
випустили багаторазові 
екологічні сумки для супе-
рмаркету, зазначаючи при 
цьому: «Екологічна ситуа-
ція в Україні — загрозли-
ва, про що свідчать і екс-
перти-екологи і медики. 
Населення поки що недо-
оцінює масштаб забруд-
нення навколишнього се-
редовища, але найважливі-
ше — самі українці не від-
чувають власної відповіда-
льності за стан природних 
ресурсів. Кожен з нас має 
усвідомити — навіть мале-
нький крок, наприклад 
відмова від пластикових 
пакетів, які непридатні до 
переробки чи заміна у вла-
сному помешканні ламп 
розжарювання на енергоз-

берігаючі роблять довкіл-
ля чистішим». 
Перший наклад сумок уча-
сники згаданої групи поки 
що роздають друзям та 
знайомим, на концертах та 
акціях (гурт брав участь у 
Дні Землі в Києві, на фес-
тивалі "4тыre" у Донецьку, 
а незабаром продукцію 
можна буде замовити. 
 До екологічної ініціативи 
«Торба-Природі» долучи-
лись українські дизайнери, 
зокрема Лілія Пустовіт: її 
колекція зима-осінь 
2008/2009 завершувала 
цьогорічну UFW і гості 
показу мали нагоду отри-
мати в подарунок бавовня-
ну еко-сумку від Poustovit 
з написом «Торба-
Природі».  
До акції приєдналась Фе-
дерація органічного руху 
України (в т.ч. використо-
вуючи бавовняні торби 
для учасників Міжнарод-
ній конференції 
«Розвиток органічного 
сектору в Центральній/
Східній Європі та країнах 
Середньої Азії»), а також 
організації «Еко-клуб 
«Зелена Хвиля», 
«Майбутнє Дніпропетров-
щини», «Пласт», 
"Лабораторія Ідей" та  
інші.   



вати капусту (Brassica ol-
eracea), стручковий перець 
(Capsicum annuum) та помі-
дори (Lycopersicon esculentum). 
«Хоч вирощування овочів 
у відповідності з органіч-
ними принципами вима-
гає більше часу та роботи, 
це допоможе нам зберегти 
гроші, які раніше витрача-
лись на дорогі агрохіміка-
ти», - каже Elizabeth Men-
sah. 
Фермерська польова шко-
ла використовує методо-
логію, що називається 
Аналіз Агро-екосистеми 
(AESA) для навчання фер-
мерів кращим методам 
органічного фермерства. 
Це включає три головні 
складові: спостереження за 
ростом культур 
(спостереження агро-
екосистеми), аналіз і підго-
товку звіту про результати. 
Щотижня фермери зустрі-
чаються для того, щоб 

обговорити різні органічні 
фермерські питання, такі 
як боротьба з шкідниками 
та внесення добрив. AESA 
прагне не лише до загост-
рення їх спостережливості 
та досвіду прийняття рі-
шень, але й розвиває їх 
навики думати критично. 
‘Використання органічних 
принципів відкриє нові 
ринки для наших продук-
тів, адже органічні овочі - 
здоровіші’, - каже Kwesi 
Adu. 
Згадані фермери вже по-
чали масове комерційне 
виробництво органічної 
овочевої продукції ще на 
початку 2007 р. Зараз і 
Україна доганяє цю афри-
канську країну. В серпні 
2008 р. органічні овочі під 
торговою маркою «ПАН 
ЕКО» мають з’явитися в 
Києві. Планується і плідна 
співпраця з далекою Га-
ною. 

Виробництво овочів в 
Африці часто асоціюють 
з бездумним використан-
ням хімічних пестицидів і 
потенційним ризиком для 
здоров’я споживачів. Тому 
не дивно, що органічні 
сільськогосподарські про-
дукти, вирощені без засто-
сування хімічних пестици-
дів, стають дедалі популя-
рнішими серед покупців. 
В Західній Африці Міжна-
родна НДО PROTA фі-
нансує Програму Фермер-
ської польової школи що-
до поширення органічно-
го виробництва овочів, 
координовану Органіч-
ною Сільськогосподарсь-
кою мережею Гани 
(GOAN). 
Ініціатива, започаткована 
у вересні 2006 р. сприяє 
навчанню 80 фермерів з 
районів Tano South та 
Ashanti Akim South тому, 
як без пестицидів вирощу-
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Вирощування органічних овочів у Гані 

АФРИКА 

Танзанія: Barry Callebaut інвестує в фірму, яка виробляє  
органічне какао 

застосував висхідну мо-
дель кооперації, працюю-
чи безпосередньо з неве-
ликими фермерами аби 
гарантувати їм розумні 
ціни, а також поліпшення 
якості какао та якості жит-
тя фермерів. Цей підхід 
гарантує можливість опе-
ративного контролю кож-
ного мішка какао, що про-
дають 20 тис. фермерів, 
надаючи можливість спо-
живачам дізнатися, що це 
какао було вироблено в 
екологічно стійкому сере-
довищі.  
Какао-плантації Biolands 
сертифікуються швейцар-

ською сертифікаційною 
фірмою IMO. 
Фермери отримують опла-
ту за свою продукцію од-
разу після доставки через 
систему збору какао-бобів. 
Другий платіж проводять 
після закінчення сезону. 
Разом із проведенням се-
мінарів з питань техноло-
гії вирощування какао, 
наданням технічної та ре-
сурсної допомоги, 
Biolands надав більше 600 
тис. саджанців кущів ка-
као, щоб допомогти фер-
мерам поліпшити їх виро-
бництво. 

Barry Callebaut, світовий 
лідер у виробництві висо-
коякісного какао та шоко-
ладної продукції, придбав 
49% акцій Biolands, найбі-
льшого африканського 
експортера сертифікова-
ного органічного какао, 
після того як він на протя-
зі останніх 8 років був екс-
клюзивним покупцем цьо-
го висококласного какао 
Biolands.  
Підприємство Biolands – 
один з найбільших у світі 
серед дрібних виробників 
органічного какао. Розпо-
чавши свою діяльність у 
Танзанії в 1999 р, Biolands 
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пцію діяльності і в інших 
країнах. В Кот-д'Івуар з 
проектом під назвою 
«Партнер якості» ми пра-
цюємо «знизу», тобто че-
рез фермерські коопера-
тиви і сподіваємося пере-
вірити дві моделі на полі – 
маючи на меті сприяння 
стійкому розвитку вироб-
ництва какао та покращен-
ню рівня життя фермерів-
виробників какао та їх сі-
мей найефективнішим 
шляхом». 
Barry Callebaut інвестує в 
Biolands, щоб забезпечити 
собі запас органічного 
какао. Зважаючи на світо-
вий попит на органічну 
продукцію, який переви-
щує пропозицію на цю ж 
продукцію, європейські та 
американські компанії на-

магаються задовольнити 
цей дефіцит. Придбання 
Biolands забезпечує Barry 
Callebaut постачання какао 
з Танзанії на найближчі 
роки. Це також дозволяє 
швейцарській компанії 
тиражувати запроваджен-
ня ділової моделі Biolands 
і в інших африканських 
країнах, розширюючи 
тим самим обсяги пропо-
зиції продукції. Рух Barry 
Callebaut демонструє, як 
ефективно продовольчі 
компанії інвестують в ор-
ганічні фермерські проек-
ти та органічні продоволь-
чі компанії в країнах, що 
розвивається з метою по-
долання проблем з забез-
печенням сировиною, які 
переслідують органічний 
сектор останнім часом. 

«Для багатьох фермерів це 
було вперше, коли їх сер-
йозно сприймали як парт-
нерів – партнерів, від яких 
чекають виробництва якіс-
ної продукції, за яку пла-
тять хорошу ціну. Вони 
відчувають, що їх какао та 
їх працю високо цінують», 
- говорить Eric Smeets, 
засновник та генеральний 
директор фірми Biolands.  
«Biolands, довівши свої 
попередні досягнення, що 
ґрунтуються на залученні 
у свою діяльність ферме-
рів-виробників какао, спо-
нукає нас до зміцнення 
наших взаємовідносин», - 
додає Patrick De Maese-
neire, генеральний дирек-
тор Barry Callebaut. 
“Biolands збирається зараз 
повторити подібну конце-

Органічні стандарти для Тихоокеанського регіону 

ОКЕАНІЯ 

ний органічний ринок. 
Як повідомлялось раніше 
в нашому Віснику, мину-
лого 2007 р. Фіджі приєд-
налися до постійно зрос-
таючого списку тихооке-
анських країн, які заснува-
ли Національну органічну 
асоціацію, покликану 
сприяти виходу цих країн 
на глобальний ринок. Ор-

ганічна асоціація Фіджі 
(FOA) налічує більше 40 
членів, все більше ферме-
рів мають змогу займатись 
органічним агровиробни-
цтвом. Органічна асоціа-
ція Фіджі вже сертифікува-
ла кокосову олію холод-
ного віджиму, спеції, виго-
товлені Spices of Fiji Ltd, а 
також сік ноні. 

Група тихоокеанських екс-
пертів працює над розро-
бкою серії стандартів, які б 
дозволили органічним 
фермерам цього регіону 
реалізовувати свої продук-
ти на міжнародному рин-
ку. Органічна сертифіка-
ція та проекти стандартів 
дозволять регіону влитися 
в зростаючий міжнарод-


