
Інформаційний вісник Федерації 
органічного руху України 

30 жовтня 2008 р. Поста-
новою Кабінету Міністрів 
України № 945 Національ-
ний аграрний університет 
(член Федерації) для роз-
ширення навчальної, до-
слідницької та інновацій-
ної діяльності університе-
ту, з метою задоволення 
потреб агропромислової, 
природоохоронної та ін-
ших галузей економіки, 
перейменовано в Націона-
льний   університет   біоре 
сурсів   і  природокористу- 
вання   України    (НУБіП  
України).  
Університет відповідно до 
статусу вищих навчальних 
закладів має IV рівень ак-
редитації, є закладом до-
слідницького типу, який 
проводить освітню, науко-
во-дослідну, науково-
інноваційну, навчально-
виробничу та інформацій-
но-консультаційну діяль-
ність, спрямовану на роз-
роблення сучасних про-
блем науки про життя і 
навколишнє природне 
середовище, використан-
ня, відтворення та збалан-
сований розвиток біоресу-
рсів наземних і водних 
екосистем, запровадження 
новітніх природоохорон-
них агро- і біотехнологій, 
технологій відродження 
безпечності та родючості 
ґрунтів, енергозберігаю-
чих агротехнологій, еколо-
гічного і правового мене-
джменту в сільській місце-
вості, здійснення моніто-

рингу і контролю за до-
триманням стандартів, які-
стю і безпекою сільського-
сподарської продукції, 
продуктів її переробки та 
довкілля. 
4, 7 і 18 листопада 2008 р. 
в центральному офісі Фе-
дерації органічного руху 
України проходили засі-
дання робочої групи щодо 
розробки Концепції дер-
жавної Програми розвитку 
органічного виробництва 
в Україні. 
05-06 листопада 2008 р. у 
м. Києві проходив Круг-
лий стіл країн Східної Єв-
ропи "Органічне сільське 
господарство та законода-
вче забезпечення". На за-
ході, який зібрав учасників 
з 11 країн, з доповідями 
щодо різних аспектів роз-
витку органічного сектору 
в своїх країнах, виступили, 
зокрема, заступник Мініст-
ра аграрної політики Укра-
їни С.Мельник, Директор 
Департаменту ринків рос-
линництва Міністерства 
О.Демидов, заступник Го-
лови Комітету Верховної 
Ради України з питань 
аграрної політики та земе-
льних відносин С.Рижук, 
заступник Міністра сільсь-
кого господарства Польщі 
А.Диха заступник Міністра 
сільського господарства 
Чехії І.Урбан, Президент 
Федерації органічного ру-
ху України Є.Милованов. 
19 листопада 2008 р. у 
Києві пройшла робоча 

зустріч Голови Правління 
Федерації        органічного  
руху України 
Є.В.Милованова з колиш-
нім Президентом IFOAM 
(2000-2005 рр.), Генераль-
ним директором шведсь-
кої компанії «Гролінк» Гу-
ннаром Рундгреном. В 
ході зустрічі було обгово-
рено шляхи розширення 
співпраці між Україною, 
Швецією та іншими заці-
кавленими регіонами в 
органічній сфері. До речі, 
20-21 листопада 2008 р. 
під час візиту Прем`єр-
міністра України 
Ю.Тимошенко до Швеції, 
підписано меморандум 
між Міністерством охоро-
ни довкілля України і 
шведським Агентством з 
охорони довкілля про 
співпрацю в галузі охоро-
ни навколишнього середо-
вища. 
18 листопада 2008 р. Фе-
дерацією органічного руху 
України завершено роботу 
та передано Міністерству 
аграрної політики України 
підготовлений проект 
Концепції державної Про-
грами розвитку органічно-
го виробництва в Україні 
для подальшого опрацю-
вання та узгодження з ін-
шими міністерствами та 
відомствами України. 
21 листопада 2008 р. Мі-
ністерством аграрної полі-
тики України надіслано 
новий проект Закону 
України «Про органічне 
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сільського господарства. 
На конференції, в роботі 
якої прийняли участь 89 
делегатів з 12 країн, було 
зроблено 35 презентацій, в 
першу чергу пов’язаних з 
питаннями результатів на-
укових досліджень дегра-

дації ґрунтів та шляхів під-
вищення їх родючості, 
змін клімату, переваг орга-
нічних методів господарю-
вання. З усіма матеріалами 
Конференції можна ознайоми-
тись в офісі Федерації органіч-
ного руху України.  

05-07 листопада 2008 р. в 
м. П’єщани за підтримки 
Міністерства сільського 
господарства Словаччини 
та інших поважних органі-
зацій проходила вже п’ята 
Міжнародна наукова кон-
ференція систем сталого 

Чергова конференція в Словаччині 

МІЖНАРОДНІ НОВИНИ ОРГАНІЧНОГО РУХУ 

Європа 

- Антонця Семена Свири-
доновича (Полтавська 
обл.), 
- Здора Геннадія Вікторо-
вича (Донецька обл.), 
- Злобіну Світлану Олекса-
ндрівну (Полтавська обл.), 
- Коняшина Андрія Вячес-
лавовича (м. Київ), 
- Максимчука Івана Івано-
вича (Одеська обл.), 
- Милованова Євгена Во-
лодимировича (м. Київ), 
- Тищенка Геннадія Мико-
лайовича (Херсонська 
обл.), 
- Тізеша Павла Павловича 
(Закарпатська обл.). 
26 листопада 2008 р. в 
Києві відбулись Чергові 
збори членів Федерації 
органічного руху України, 
на яких з доповіддю щодо 
результатів діяльності ор-
ганізації за 2005-2008 рр. 
виступив Голова Правлін-
ня Федерації Є.Милованов. 
В результаті плідної робо-
ти, яка включала обгово-
рення поточного стану 
організації та перспективи 
її розвитку, було прийнято 
рішення щодо необхіднос-
ті продовження роботи по 
розробці «Стратегії розви-
тку Федерації органічного 
руху України до 2012 ро-

ку». На зборах було обра-
но нове Правління Феде-
рації органічного руху 
України в наступному 
складі: Голова Правління – 
Милованов Євген Володи-
мирович, члени Правлін-
ня: Колесник Інна Михай-
лівна, Коняшин Андрій 
Вячеславович, Федишин 
Михайло Михайлович, 
Чаюн Людмила Андріївна. 
Учасники зборів прийня-
ли активну участь в обго-
воренні формату та струк-
тури профільного журналу 
Федерації – «ORGANIC 
UA», який почне видава-
тись в 2009 р. 
27-28 листопада 2008 р. в 
м.Києві було організовано 
регіональний семінар AN-
PED для НДО України, 
Білорусі та Молдови по 
підготовці до 17 сесії Комі-
сії сталого розвитку ООН. 
На семінарі на прохання 
організаторів – ВЕГО 
«МАМА-86», виступив Го-
лова Правління Федерації 
органічного руху України 
Є.Милованов з доповіддю 
«Загальний стан галузі 
сільського господарства в 
Україні в розрізі впливу на 
навколишнє середовище 
та органічна перспектива». 

виробництво» до відповід-
них міністерств та відомств 
для погодження. 
21-23 листопада 2008 р. в 
Київському Палаці Спор-
ту проходила третя спеціа-
лізована виставка 
«ECOLIFE & WELLNESS 
Натуральні продукти, то-
вари для здоров’я, нетра-
диційна медицина». Вже 
звично інформаційним 
спонсором цього заходу 
виступала Федерація орга-
нічного руху України. 
25  листопада 2008 р. в 
Міністерстві аграрної полі-
тики проходили засідання 
робочої групи щодо до-
опрацювання проекту За-
кону України «Про органі-
чне виробництво». 
26 листопада 2008 р. Мі-
ністр аграрної політики 
України Ю.Ф.Мельник за 
багаторічну сумлінну пра-
цю, вагомий внесок у роз-
виток агропромислового 
комплексу, значні досяг-
нення в галузі органічного 
сектору та високий профе-
сіоналізм нагородив поче-
сними грамотами Мініс-
терства аграрної політики 
України наступних актив-
них членів Федерації орга-
нічного руху України: 

Перше маркетингове дослідження в сфері органічних  
продуктів у Білорусії 

«Агракультура»,  Центром 
системних бізнес-
технологій «SATIO» було 
проведено перше в Біло-

русії маркетингове дослі-
дження щодо вподобань 
споживачів, в т.ч. щодо 
бажання купівлі ними ор-

В 2008 р. на замовлення 
громадського об’єднання 
«Екодом» (Партнера Феде-
рації) та робочої групи 
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Монголія й органік 
На другому етапі розвитку 
проектів МОFA плануєть-
ся, що Проект 2008 розпо-
чне співпрацю разом з 
Argalant-Atar LLC в Tuv 
aimag Argalant sum, що і є 
першим пунктом порядку 
денного. Частина цього 
проекту спрямована на 
створення першої моделі 
сертифікованого органіч-
ного господарства в Мон-
голії. 
«Мета органічної сертифі-
кації – захистити достовір-
ність органічного вироб-
ництва та довіру до органі-
чних продуктів. Побудува-
вши надійну систему ін-
спекції та сертифікації, 
можна бути переконаним, 
що споживачі отримують 
натуральну органічну про-

дукцію, за яку вони пла-
тять. Так ми захищаємо 
фермера від недобросовіс-
ної конкуренції», - запев-
няють монгольські фахів-
ці. 
З допомогою німецьких та 
новозеландських спеціалі-
стів на протязі 2008 р. ак-
тивізувалась робота щодо 
підвищення ефективності 
функціонування галузі 
вівчарства в Монголії та 
спроби сертифікації пер-
ших господарств, які фак-
тично весь час по суті ке-
рувались органічними 
принципами у своїй діяль-
ності. То ж найближчим 
часом вовна з цієї азійської 
країни може з’явитись на 
полицях магазинів як Єв-
ропи, так і Америки. 

Органічних рух все актив-
ніше поширюється і в 
постсоціалістичних краї-
нах Азії. Монгольська 
Асоціація органічних фер-
мерів (MOFA) завершує 
першу стадію органічного 
проекту в Selenge aimag 
Tsagaan nuur у співробіт-
ництві з Tariantsatsal LLC, 
що є членом Асоціації. 
Передбачається виростити 
640 га пшениці, 30 га вівса, 
30 га різних фуражних 
культур і 5 га овочів. Про-
грама вирощування орга-
нічного вівса є першою 
спробою виробництва 
сертифікованої органічної 
продукції для експорту, 
яку планують вдосконалю-
вати протягом наступних 
чотирьох років. 

продукцію, зважаючи на 
цілу низку її переваг.  
Докладніше про результати 
цього дослідження Ви зможете 
прочитати в першому номері 

журналу «ORGANIC UA», 
який Федерація органічного 
руху України розпочне видава-
тись на початку 2009 р.  

ганічних продуктів.  
Основним результатом 
стало те, що 95,4% білору-
сів готові та мають бажан-
ня купувати органічну 

Азія 

Inter Bio Bretagne: потреба у нових органічних фермерах 

стерігається також щоріч-
не зростання частки орга-
нічної продукції на поли-
цях великих і середніх су-
пермаркетів (GMS у Фран-
ції) на 15%, про що свід-
чить постійне усвідомлен-
ня споживачами важливо-
сті органічного сільського-
сподарського виробницт-
ва, – повідомляє Green-
planet. 
Зважаючи на найновіші 
дослідження в органічно-
му секторі, поточне виро-
бництво, зосереджене на 

11 тис. фермах, не є доста-
тнім, щоб задовольнити 
попит в повному обсязі. 
Таким чином, Inter Bio 
Bretagne наполягає на не-
обхідності збільшення 
органічного виробництво, 
пропонує підтримати про-
цес переходу від традицій-
них технологій до органіч-
ного фермерства і спону-
кає державу до забезпечен-
ня планів виробничо-
господарської діяльності 
та адекватної підтримки 
сектору. 

З точки зору споживання, 
перспективи для органіч-
ного аграрного сектору 
залишаються привабливи-
ми, - стверджує Inter Bio 
Bretagne (міжнародна асо-
ціація органічних агрови-
робників Бретані, створе-
на у Франції в 1995 р). 
Органічна продукція стає 
все більш популярною у 
шкільних їдальнях, ствер-
джує асоціація, і прогнозу-
ється, що може сягнути 
20% споживчого ринку по 
всій країні до 2012 р. Спо-

Компанія China Organic Agriculture придбала  
торгову марку «Xiaoxinganling» 

почавши займатись дис-
трибуцією соєвих та туре-
цьких бобів, грибів і під-
писала угоду про купівлю 
торгової марки 

"Xiaoxinganling" - відомого 
органічного бренду. 
Ankang (Dalian) Agriculture 
– дочірнє підприємство 
компанії China Organic 

Розташована в Liaoning, 
компанія China Organic 
Agriculture оголосила про 
плани диверсифікувати 
свій асортимент продуктів, 
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Придбавши згадану тор-
гову марку, China Organic 
ставить за мету використа-
ти   відомість   серед   спо- 
живачів бренду 
Xiaoxinganling для послі-
дуючого розширення лінії 
харчових продуктів. 
China Organic Agriculture 
– активний трейдер сіль-
ськогосподарськими про-
дуктами в Китаї. Бізнес-
план компанії спрямова-
ний на забезпечення ефе-
ктивного нарощування 
капіталу за рахунок китай-

запровадить торгову мар-
ку Xiaoxinganling з Jiayin 
County Daming Agriculture 
Byproducts разом із дис-
триб’юторською мере-
жею кількох харчових 
продуктів категорії 
«преміум».  
За останні сім років 
Daming Agriculture була 
єдиним законним власни-
ком торгової марки 
Xiaoxinganling, яка зазви-
чай асоціюється з відбір-
ною соєю, турецькими 
бобами та грибами. 

ської зростаючої економі-
ки та розширення класу 
споживачів з купівельною 
спроможністю вище сере-
дньої. Компанія створила 
потужну дистриб’юторсь-
ку мережу в усіх основних 
китайських містах, вклю-
чаючи Пекін, Шанхай, 
Нанкін, деяких інших і 
має на меті збільшення 
прибутків шляхом розши-
рення асортименту сільсь-
когосподарських, продо-
вольчих та супутніх това-
рів. 

Big Island ввів заборону на ГМ таро та каву 

Вбито органічного фермера 

індійських органів влади, 
ніхто з них не відгукнувся. 
То ж Krishnamurthy зв’я-
зався з місцевими ЗМІ,  
щоб ті прийшли задоку-
ментувати факт сміттєзва-
лища і поскаржився, що 
водій вантажівки з заводу 
навіть погрожував йому 
револьвером. Того ж дня, 
за кілька годин до його 
зустрічі з пресою, ферме-
ра було застрелено. Полі-
ція заарештувала підозрю-
ваного у вбивстві, однак 
повністю зрозумілого мо-
тиву злочину ще не з’ясу-
вали. 
Громада Gowribidanur 
об’єдналась для загально-
го страйку на знак протес-
ту щодо згаданого вбивст-
ва. Як стверджує Suresh 
Heblikar, керівник органі-
зації Eco-Watch, в місті на 

10 листопада 2008 р. в 
Індії було вбито  60 річ-
ного органічного ферме-
ра, борця проти забруд-
нення навколишнього 
середовища. Challa Krish-
namurthy розвивав свою 
8-гектарну органічну фер-
му в Gowribidanur, що за 
71 км від Bangalore, маю-
чи на меті зробити її мо-
деллю того, як треба об-
робляти грунт. Однак, не 
дивлячись на його зусил-
ля тримати свою влас-
ність чистою від токсич-
них хімікатів, він виявив, 
що місцевий цукровий 
завод скидає неочищені 
відходи виробництва на 
його землю та територію 
його сусідів. 
Незважаючи на низку йо-
го скарг до Ради контро-
лю забруднення та інших 

протязі вже тривалого 
часу незаконно скидались 
величезні кількості відхо-
дів. “Якщо взяти, напри-
клад, Bangalore, - то там 
навколишнє середовище 
просто знищене”, - від-
значає він: “Ми не реагує-
мо на це належним чи-
ном, а від урядовців, які 
складаються з самих різ-
них каст та представляють 
різні віросповідування, 
марно очікувати адекват-
них дій.” Високопосадо-
вець Ради контролю за-
бруднення підтверджує, 
що Рада отримала остан-
ню скаргу Krishnamurthy і 
переадресувала її до свого 
регіонального відділення 
близько місяця тому. Па-
пери все ще рухаються, а 
земля вже лишилась без 
чудового господаря... 

таку заборону на підтрим-
ку органічних фермерів, 
які побоюються, що пи-
лок з генетично модифі-
кованих культур може 
забруднити органічний 
урожай і знищить їх засо-
би до існування. 
В штаті це перша заборо-
на такого роду, - повідом-
ляє The Honolulu Adver-

15 листопада 2008 р. ке-
рівництвом найбільшого 
гавайського острова 
(США) прийнято рішення 
щодо заборони вирощу-
вання генетично модифі-
кованих таро та кави. Рада 
графства гавайського ост-
рову, який зазвичай нази-
вають Big Island, одного-
лосно проголосувала за 

tiser. "З прийняттям цієї 
постанови, зроблено крок 
на захист людей", - радіє 
Lauren Riley-Payne, сім’я 
якої має органічну ферму 
в Kapoho.  
Органічні господарі наво-
дять приклади, коли фер-
ми, де вирощують органі-
чну папайю, виявлялись 
забрудненими пилком з 

Америка 
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Мексика горда своїми органічними результатами 

тримуватись при органіч-
ному виробництві, зокре-
ма використовувати при-
родну сировину замість 
хімікатів”. Крім того, пла-
нується створити спеціалі-
зовану систему сертифіка-
ції для розвитку виробни-
чих потужностей та спеці-
алізації виробників, асоці-
ацій та аудиторів, а також 
для сприяння розвитку 
виробництва та експорту 
органічних продуктів. 
Пан Cárdenas стверджує, 
що уряд передбачив фі-
нансування 60-ти 
«органічних» проектів у 14 
штатах Мексики у сумі 20 
млн. песо (1,5 млн. дол. 
США). 
Площа земель зайнятих 
під вирощування органіч-
них продуктів у Мексиці 

зросла за останнє десяти-
річчя з 30 тис. га до 300 
тис. га, за даними 
SAGARPA, при цьому 
88 000 сімей залучені до 
вирощування органічних 
культур. 
Серед органічних продук-
тів Мексика експортує 
переважно каву, мед, ка-
као, авокадо, манго, анана-
си, банани, апельсини, 
листя кактусу, кунжут, ва-
ніль, молоко та молочні 
продукти, яйця, лікарські 
рослини, кукурудзу, сік, 
бісквіти та повидло. 
До основних споживачів її 
органічних продуктів вхо-
дять: Німеччина, Франція, 
Велика Британія, Нідерла-
нди, Швейцарія, Швеція, 
Данія, Австрія та США.  

25 листопада 2008 р. на 
відкритті сьомої виставки 
Organics Expo в м. Мехіко 
Міністр сільського госпо-
дарства Мексики Alberto 
Cárdenas Jiménez заявив, 
що органічне агровироб-
ництво є пріоритетним 
напрямком у роботі його 
Міністерства (SAGARPA), 
забезпечуючи зростання 
та значного потенціалу 
для світового органічного 
ринку, який оцінюється в 
сумі понад 40 млрд. дол. 
США на рік. 
“Мексиканський уряд 
прийняв Закон «Про орга-
нічне виробництво» і вже 
через кілька тижнів нові 
правила будуть надрукова-
ні в пресі», - пояснює пан 
Cárdenas. “Вони визнача-
ють умови, яких слід до-

ські органічні продукти. 
По-друге, Madonna вима-
гає, щоб діти пили лише 
воду, освячену у відповід-
ності з ученням Кабали 
(до речі, сім’я співачки 
витрачає на таку воду 120 
тис. долл. США/рік!).  
Guy Richie не має права 
читати малим дітям ні га-
зети, ні журнали, ні давати 

їм дивитись телебачення 
чи DVD. Весь одяг має 
бути 100 % натуральним. 
Перед сном мають чита-
тись лише схвалені Ма-
донною книги. Задамо 
собі логічне питання: чи 
лише знаменитості мають 
таким чином дбати про 
своїх нащадків? 

15 жовтня 2008 р. розлу-
чилось відоме подружжя 
Madonna та Guy Richie. 
Цікаво, які ж при цьому 
Madonna висунула до сво-
го колишнього чоловіка 
умови, яких він має дотри-
муватись, коли діти знахо-
дяться з ним? По-перше: 
діти мають їсти виключно 
макробіотичні, вегетаріан-

А тим часом Майкл Джексон… 

– Manama на землях по-
руч з палацом королівсь-
кої сім’ї. Цікаво… Однак у 
читачів Вісника виникає 
питання: невже при цьому 
він ще й є прибічником 
органічного харчування?! 
Не зовсім так. У вересні 
цього року він шокував 
Америку своїм «знанням» 
того, що він розуміє під 
терміном “ORGANIC”. В 
спілкуванні зі своїм давнім 

21 листопада 2008 р. ін-
ший відомий поп-стар – 
Майкл Джексон в лос-
анджелеському будинку 
свого товариша-музиканта 
Steve Porcaro, прийняв 
іслам та змінив своє ім’я  
на честь одного з янголів 
Аллаха – Mikaeel. Перед 
цим Джексон виборов 
право на будівництво 30 
метрової будівлі мечеті на 
околиці столиці Бахрейну 

товаришем — David Gest, 
Майкл (відомий любитель 
фаст-фуду) переконував, 
що для того, щоб курка 
була органічною, достат-
ньо лиш здерти з неї шкі-
ру. Співак, на жаль, в чер-
гове підтверджує істину, 
що поширення достовір-
ної, точної інформації 
серед споживачів є однією 
з основних задач учасни-
ків органічного руху. 

Мадонна наполягає, щоб її діти їли лише органічні продукти 

нальних корпорацій, які 
стверджують, що вірус 
може знищити всю галузь 
папайї, запевняють, що 

галузь таро може зіштовх-
нутись зі схожою небез-
пекою, коли лиш ГМ таро 
зможе спасти фермерів.  

ГМ папайї (стійкої до ві-
русу кільцевої п’ятнистос-
ті). Опоненти заборони,   
представники транснаціо-
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площею 6 га за містом і 
зараз постачає овочі, яйця, 
курятину та свинину під 
маркою Montagna. Крім 
того, він виготовляє свій 
власний сир. 
Ще чотири роки тому біль-
шість овочів вирощувалися 
на продаж біля курорту Ca-
noe Bay в Chetek, Wis., який 
є членом Relais & Chateaux.  
Зараз 80-90% місцевого 
виробництва, тому що вла-
сники Ліза та Ден Доброво-
льскі працюють лише з 
органічною продукцією, 
яка переважно використо-
вується на місці. Постояльці 
мають можливість збирати 
гриби, дику цибулю 
(черемшу), чорну смороди-
ну на площі 113 га разом із 
шеф-кухарем Томом Фіше-
ром, який також допомагає 
клієнтам збирати трави, такі 
як, наприклад, лимонне 
сорго, кіндза, розмарин, 
м’ята та лимонна вербена, з 
яких потім будуть пригото-
вані їх обідні страви. 
Розмір готелю може бути 
сприятливою опцією, особ-
ливо для маленьких готелів, 
що сприятиме для пропо-
зиції більшого асортименту 
органічних страв. Проте все 
це може бути реалізовано і 
в більших масштабах. Ме-
режа Fairmont Hotels & Re-
sorts , яка налічує 55 об’єк-
тів по свій країні, стимулює 
місцеву кухню ще з 1980 
рр. Їх стратегією є те, що 
меню має містити інформа-
цію про походження всіх 
інгредієнтів страви, а також 
про те, які інгредієнти є 
органічними; кожен бар та 
ресторан повинен мати у 

своєму асортименті хоча б 
два види органічного вина. 
Мережі в першу чергу, зве-
ртають увагу на місцеві 
продукти і вже потім на те, 
щоб вони були органічно 
вирощені. Serge Simard, 
віце-президент мережі Fair-
mont’s Food and Beverage 
підкреслює, що його шеф-
кухар та директор працю-
ють тісно з постачальника-
ми, просять фермерів виро-
щувати органічні культури 
спеціально для них. "Ми не 
хочемо імпортувати чорни-
цю з Нової Зеландії, тільки 
тому що вона органічна», - 
каже він, - Ми завжди пита-
ємо наших шеф-кухарів, 
«Чи зможете ви самі зібрати 
їх якомога більше?» 
Мережа Marriott використо-
вує подібні продукти харчу-
вання, запроваджуючи про-
граму, яка заохочує шеф-
кухарів використовувати 
продукти лише місцевого 
виробництва. Цю ініціативу 
впровадили в дію вже у 16 
об’єктах мережі Marriott в 
США, говорить їх предста-
вниця Laurie Goldstein. Пе-
рехід до органічних та міс-
цево вирощених продуктів 
дорого коштує. Scott 
Garrett, шеф-кухар в Blue 
and Blue, наголошує, що 0,5 
л органічної малини кош-
тує $4,50 порівняно з варті-
стю неорганічної у $2,25. 
Але, разом з іншими, він 
стверджує, що споживачі 
оцінять різницю. "Це кош-
тує дорожче?», - запитує 
Simard, - "Так, але це є біль-
шим ніж те, за що відвідува-
чі готові платити!» 

27 листопада 2008 р. в 
США відсвяткували День 
Подяки. Розмах подорожей 
та ресторанних посиденьок 
в цьому році значно знизи-
вся порівняно з минулими 
роками. Однак більша час-
тина прибічників органіч-
ного харчування не зрадили 
своїм принципам та уподо-
банням. Все поширенішим 
стає явище, коли готелі рек-
ламують свої ресторани, як 
такі, що пропонують орга-
нічні страви та продукти, 
вирощені в місцевому мас-
штабі, таким же чином, як 
вони рекламують м’які мат-
раци та бездротовий Інтер-
нет у кожній кімнаті. 
Blue on Blue, ресторан по-
ряд з басейном в готелі 
Avalon у Beverly Hills, свят-
кує з меню комплексних 
обідів за $55, в якому про-
понують органічні страви 
та екологічно чисті продук-
ти, вирощені на місцевих 
фермах, до яких додаються 
біодинамічні та органічні 
вина за $25. Всі 
«жайворонки» зможуть на-
солодитися сніданком 
«Beverly Hills», який, зокре-
ма, включає свіжі овочі, 
бджолиний пилок, дикий 
мед, органічні кекси та кок-
тейль з сої і бананів. 
Вся Каліфорнія, включаю-
чи готелі «Золотого» штату 
прагнуть задовольнити всі 
бажання орієнтованих на 
здоровий та екологічний 
спосіб життя відвідувачів. 
Шеф-кухар Ryan Hardy, 
регіональний фіналіст кон-
курсу Джеймса Беарда 
"Кращий Шеф-кухар", ми-
нулого року купив ферму 

Шеф-кухарі готелів у США опановують традиції місцевої  
органічної кухні 

Африка 

Органічний проект на Берегах Слонової Кістки 

тного партнерства проект 
для розширення органічно-
го агровиробництва в Кот 

Д’Івуарі. Партнерами 
BioTropic є CNRA 
(Національний Центр Аг-

В листопаді 2008 р. компа-
нія BioTropic започатковує 
в рамках публічного прива-
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В Ефіопії створено Органічну Асоціацію 

розвиток органічного сіль-
ського господарства в 
Ефіопії, щоб країна могла 
далі просуватись, отриму-
ючи користь від потенціа-
лу органічного ринку. 
EAOA запрошує до член-
ства як виробничі фірми, 
які вже мають органічні 
сертифікати на різні про-
дукти, зокрема каву, кун-
жут, мед, так і ті, що серти-
фіковані, як експортери. 
EAOA нічого не зможе 
досягнути без співпраці 
пліч-о-пліч з корпоратив-
ними членами і коопера-
тивами, НДО, урядовими 
та міжнародними організа-
ціями. 
Dr. Tewelde Gebre Egziab-
her, Генеральний дирек-
тор Ефіопської Агенції 
захисту навколишнього 
середовища і Голова Гене-

13 листопада 2008 р. на 
офіційній церемонії пред-
ставлення новоствореної 
Ефіопської Асоціації орга-
нічного сільського госпо-
дарства (EAOA) в готелі 
Хітон в Аддис-Абебі її 
Голова Правління Tesfaye 
Tekle-Haimanot заявив, що 
концепція органічного 
сільського господарства в 
Ефіопії була запропонова-
на та підтримана коопера-
тивами, експортерами та 
недержавними організація-
ми. 
Він додав, що серйозний 
економічний розвиток на 
міжнародному органічно-
му ринку, включаючи ріст 
споживання такої продук-
ції, посилили інтерес різ-
них соціальних верств на-
селення, операторів та 
НДО, щоб втілити їх ідеї у 

ральної Асамблеї EAOA з 
свого боку підтвердив, що 
Асоціація здатна відіграва-
ти вагому роль в поєднан-
ні цієї органічної агрови-
робничої системи зі світо-
вим ринком з відповідним 
визнанням, що це дійсно 
органік. 
Органічне виробництво 
та, відповідно, органічні 
продукти не лише допома-
гають підтримувати здоро-
ве харчування з чудовим 
натуральним смаком, але й 
сприяють збереженню 
навколишнього середови-
ща Ефіопії та стимулю-
ють прибутковий експорт. 
Членів НДО, які мають 
відношення до  органічної 
діяльності, також було 
прийнято до членів Асоці-
ації. 

мент органічного сільсько-
го господарства. Після 
систематизованих навчань 
та успішного об’єднання  
BioTropic і Luc Kouamé, 
департамент запропонує 
всім зацікавленим семіна-
ри та курси щодо методів 
органічного виробництва і 
сертифікації. Крім того, 
проект підтримуватиме і 
обслуговуватиме всіх ви-
робників, які вирішили 

перейти до органічного 
сільського господарст-
ва. Після успішної серти-
фікації, наприкінці 2009 р. 
BioTropic планує почати 
експортувати свої перші 
органічні ананаси. 
Станом на кінець 2006 р. в 
цій західноафриканській 
країні органічне агровиро-
бництво велось на 13.311 
га. 

рономічних досліджень), 
найважливіший аграрний 
дослідницький інститут 
Кот Д’Івуару, а також регі-
ональний кооператив не-
великих місцевих ферме-
рів “Bio Ivoire” з Bonoua. 
Німецька підтримка здійс-
нюється SEQUA - непри-
бутковою обслуговуючою 
організацією з Бонну. 
Як перший крок, в CNRA 
створено новий Департа-

Танзанія: Фірма OLAM підтримує виробництво  
органічного кеш’ю 

Chikwaya. Він додав, що 
Olam працює з ними в 
рамках реалізації програми 
вирощування органічних 
горіхів кеш’ю. 
Він говорить, що проект 
вже довів свою високу 
ефективність, так як орга-
нічні горіхи кеш’ю зараз 
досить популярні в різних 
куточках світу, що дозво-
ляє приносити добрий 
зиск виробникам). "Новий 

біофунгіцид дає навіть 
ліпші результати при ор-
ганічному виробництві 
горіхів кеш’ю, ніж хімічні 
аналоги при конвенційно-
му вирощуванні.  
"А фермери платять лише 
6,000/- за 20 кг. мішок за-
мість 48,000/-, якби вони 
купували хімікати за рин-
ковими цінами", - похва-
ляється він. 

Фірма OLAM Tanzania Ltd 
забезпечили шість коопе-
ративних співтовариств в 
Mpapura Ward (Регіон 
Mtwara) 24 тоннами спеці-
альних органічних проти-
грибкових препаратів для 
обробки дерев кеш’ю. 
Менеджер фабрики Olam 
Tanzania - Shweth Rai на-
звав ці кооперативи: 
Mpapura, Njengwa, Din-
yecha, Namkuku, Nyundo і 
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Розквіт органічного сектору Австралії 

дження органічного ринку 
Австралії, оприлюднений 
в липні 2008 р., встановив, 
що загальна вартість роз-
дрібних продаж досягла 
$578 млн. зі щорічним 
ростом за період з 2004 р. 
на рівні 10 – 30% в різних 
секторах. 
Тренд переходу до здоро-
вого способу життя і праг-
нення багатьох спожива-
чів стати “зеленими”, схо-
же, зберігатиметься в най-
ближчі роки. Хоча, звісно, 
економічний спад може 
найближчим часом дещо 
обмежити темпи зростан-
ня. 
“Органічний сектор, в т.ч. 
біодинамічний, зріс з не-
великої ніші до вагомої 
частки австралійської хар-

чової промисловості”, - 
відзначив у своїй заяві Го-
лова OFA Andre Leu. 
“Органічна Федерації Авс-
тралії бажає, щоб переро-
бна галузь та уряди в пер-
шу чергу віддавали пріо-
ритет інвестиціям в орга-
нічний сектор, щоб можна 
було продовжувати сприя-
ти більшому числу життє-
здатних ферм, збільшува-
ти зайнятість населення в 
поточній економічній си-
туації, розширювати 
спектр органічних продук-
тів та послуг по всій Авст-
ралії”, - каже пан Leu. За-
гальна площа сертифіко-
ваних органічних земель в 
Австралії – 12.294.290 га! 
А це рекорд серед всіх 
країн світу! 

Австралійські споживачі 
продовжують віддавати 
перевагу органіку: троє з 
кожних п’яти жителів зе-
леного континенту нині 
купують органічні продук-
ти. 
Проведений організацією 
Newspoll опит серед 1000 
австралійських покупців 
(на замовлення Органічної 
Федерації Австралії (OFA) 
виявив, що вже 61 % авст-
ралійців купують органіч-
ні продукти, порівняно з 
43 % в 2003 р. (згідно до-
сліджень Університету 
Central Queensland). Такий 
різкий ріст не надто дивує, 
зважаючи на ріст органіч-
ного виробництва на про-
тязі останніх 4 років. 
Останній Звіт щодо дослі-

Австралія 

АНОНСИ: НОВІ ВИДАННЯ 

входять роботи: «Жива 
культура землеробства» та 
«Живе знання». Сам 
А.Подолінський радить 
вивчати їх послідовно слі-
дом за вже виданими Фе-
дерацією в 2006 р. книга-
ми «Біодинаміка – шлях 

до ефективного землероб-
ства» та «Біодинаміка – 
землеробство майбутньо-
го». Всіх, хто зацікавився 
згаданою книгою чи іншими 
виданнями Федерації, просимо 
звертатись до офісу Федерації 
в м.Києві. 

Федерацією органічного 
руху України здано до 
друку давноочікувану чер-
гову збірку лекцій найвідо-
мішого фахівця з питань 
біодинамічного агровиро-
бництва світу Алекса   
Подолінського. До книги 
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