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Основні напрямки роботи 
державних підприємств 

• здійснення фундаментальних наукових 
досліджень, організацію, проведення і координацію 
прикладних наукових досліджень у сфері 
агропромислового комплексу в т.ч. органічного 
виробництва; 

 

• виробництво елітного насіння та насіння вищих 
репродукцій, садивного матеріалу 
сільськогосподарських культур, племінної продукції; 

 

• сприяння поширенню наукових знань, захисту прав 
інтелектуальної власності, розвитку інноваційної 
діяльності в аграрному виробництві; 



Сертифікат відповідності вимогам 
органічного виробництва згідно з 
Постанови Ради (ЄС) № 834/2007  

та Постанови Ради (ЄС) № 889/2009  

Загальна площа – 40 га 
Кількість полів – 8  
Кількість полів у сівозміні – 6    
Середній розмір поля у сівозміні – 6 га 

Сквирський демонстраційний полігон  
органічного виробництва 

в рамках швейцарсько-українського проекту  
"Розвиток органічного ринку в Україні" (2012-2016) 



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО ПОЛІГОНУ 
 

 випробовування та демонстрація ефективності в органічному 
виробництві вітчизняної і закордонної  техніки та обладнання; 

 

 підбір сортів сільськогосподарських культур найбільш придатних 
для органічного виробництва; 

 

 визначення ефективності біопрепаратів та покращувачів ґрунту, 
рекомендованих до застосування в органічному виробництві; 

 

 визначення економічної ефективності ведення процесу 
виробництва органічної продукції та ін.; 

 

 можливість забезпечення балансу поживних речовин в ґрунті без 
використання органічних добрив, лише за рахунок сівозміни, 
сидеральних культур та мікробіологічних препаратів та покращувачів 
ґрунту дозволених в органічному виробництві 

 

 передати досвід вирощування органічних культур малим та 
середнім підприємствам, які займаються або мають бажання 
займатися органічним землеробством. 



Розміщення сільськогосподарських  
культур на полігоні в 2016 р. 
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5 культур 

КУКУРУДЗА 
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Посіви пшениці озимої в 2015 р. 



Урожайність пшениці озимої, ц/га 
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Посіви сої в 2015 р. 



Урожайність сортів сої в 2015 р., 
ц/га 
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Посіви кукурудзи в 2015 р. 



Урожайність гібридів кукурудзи в 
2014 – 2015 рр., ц/га 
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День органічного поля, 2014 р. 



День органічного поля, 2015 р. 



НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР  
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

(проект) 

Національна 
академія аграрних 

наук України 

Інститут агроекології і 
природокористування 

НААН 

Сквирська дослідна 
станція органічного 

виробництва ІАП НААН 

Поєднання науки  
                 та органічного виробництва 

Міністерство 
аграрної політики 
та продовольства 

України 



Мета: 
 

Вивчення кращих досягнень у веденні 
органічного виробництва  (рослинництва, 
тваринництва, переробки), адаптація до 
вітчизняним умов та передача набутого досвіду 
сільськогосподарським товаровиробникам  

 



Основні напрями 

КОМПЛЕКСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ПОЛІГОН 

ОРГАНІЧНЕ НАСІННИЦТВО ТА ТОВАРНЕ 
ВИРОБНИЦТВО 

ОРГАНІЧНЕ ДОРАДНИЦТВО  



Запрошуємо 
 

ДЕНЬ ОРГАНІЧНОГО ПОЛЯ  
на Демонстраційному полігоні органічного виробництва  

Сквирської дослідної станції органічного виробництва ІАП НААН 
 

у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток 
органічного ринку в Україні» (2012 – 2016) 

 

 
Дата – 22 червня, 2016 (11.00 - 17.00) 
Місце проведення: Сквирська дослідна станція органічного 
виробництва, Київська обл., м. Сквира, вул. Селекційна 1. 
 
тел. для довідок: +38(099) 543-78-01,+38 (044) 278-17-97 
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