
Що таке органічне виробництво 

в Україні? Нещодавно, а саме 2014 

року, було прийнято Закон України 

«Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та 

сировини», що визначає правові й 

економічні основи діяльності у цьому 

напрямі. Цей закон спрямовано на 

забезпечення належного функціо-

нування ринку органічної продукції 

та сировини, а також гарантування 

впевненості споживачів у продуктах 

і сировині, маркованих як органічні. 

Відповідно до нього під час виробни-

цтва продукції органічним способом 

виключається застосування хімічних 

добрив, пестицидів, генетично моди-

фікованих організмів (ГМО), консер-

вантів тощо, на всіх етапах вироб-

ництва (вирощування, переробки) 

застосовуються методи, принципи та 

правила, визначені цим законом для 

одержання натуральної (екологічно 

чистої) продукції, а також збереження 

та відновлення природних ресурсів.

У світовій спільноті дослідження 

та статистичні спостереження ринку 

органічної продукції здійснює Між-

народна федерація руху за органіч-

не сільське господарство (IFOAM). 

За її визначенням, органічне 

сільське господарство — 

це виробнича сис-

тема, що 

підтримує здоров’я ґрунтів, екосистем 

і людей. Воно залежить від еколо-

гічних процесів, біологічної різнома-

нітності та природних циклів, харак-

терних для місцевих умов, до того ж 

виключається використання шкідли-

вих ресурсів, які спричиняють неспри-

ятливі наслідки. Органічне сільське 

господарство поєднує в собі традиції, 

нововведення та науку з метою покра-

щення стану навколишнього серед-

овища та сприяння розвитку спра-

ведливих взаємовідносин і належного 

рівня життя людей.

Для виробництва органічної про-

дукції потрібна насамперед якісна 

сировина. Вона має бути отримана 

в результаті сертифікованого вироб-

ництва відповідно до вимог міжна-

родних стандартів і законодавства 

України. Постає запитання: як отри-

мати органічну сировину? На що орі-

єнтуватися, добираючи органічний 

посівний матеріал? Спробуємо надати 

відповіді на ці запитання. 

Підбираючи посівний матеріал, 

перш за все, треба зауважувати, чи 

сертифікована компанія на виробни-

цтво органічного насіння. 

Ведучи мову про ринок органічних 

продуктів в Україні, слід зазначити, 

що за останні роки в галузі органіч-

ного виробництва створені та успішно 

функціонують близько 300 операторів, 

зокрема «Органік стандарт», Феде-

рація органічного руху України, Клуб 

органічного землеробства, Еко-

клуб, «Органіка Украї-

на» й ін., а також 

близько 
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800 торгових точок, що реалізують 

сертифіковану органічну продукцію. 

Перед тим як потрапити на полиці 

супермаркетів, продукти харчуван-

ня проходять довгий процес вироб-

ництва, основою якого є органічне 

насіння високої якості.

Одним із найбільших виробників 

органічної продукції у світі є компа-

нія Vitalis Biologische Zaden. Її засно-

вано 1994 року, вона входить до 

«Енза Заден Груп». Vitalis Biologische 

Zaden (далі — Vitalis) має міжнарод-

ну сертифікацію для європейського 

ринку відповідно до ЕЕС №2091/92, 

а також сертифікована за національ-

ними стандартами органічної про-

грами США (сертифікат CU 800388). 

Це одна з провідних компаній в галузі 

органічного виробництва. 

Насіння — це набагато більше, ніж 

просто посівний матеріал для вироб-

ництва харчових продуктів. Воно 

також має велике культурне значення 

для людства. Саме тому Vitalis роз-

виває традиційні методи селекції та 

відкидає будь-які форми генетичної 

модифікації рослин. 

Зрозуміло, що кожен споживач ово-

чевої продукції насамперед прагне 

отримати продукт із добрими сма-

ковими якостями та привабливим 

товарним виглядом. Проте для това-

ровиробника в умовах ринкової еко-

номіки цього замало, і всі це добре 

розуміють. Тому за роки наполегли-

вої праці селекціонери Vitalis досягли 

успіху у створенні сортів і гібридів не 

лише з добрими смаковими якостя-

ми, а й із високою стійкістю до хво-

роб і шкідників. Асортимент компанії 

Vitalis налічує понад 200 сортів таких 

культур, як огірок, томат, перець, усі 

різновиди салату, цикорій, шпинат, 

баклажан, кабачок, гарбуз, диня й 

ін., які успішно вирощують на значних 

посівних площах у всьому 

світі. 

На теренах нашої держа-

ви добре відомі такі гібриди 

компанії «Енза Заден», як 

перець Ведрана F1, томати 

Беллє F1, Раллі F1, Сакура 

F1. Сьогодні пропонують 

також новинки: томати Алінді 811 

F1, Арділес F1, Савантас F1, гарбуз 

Оранж Саммер F1, салат Леа F1 та 

багато інших. Зауважимо, що завдя-

ки наполегливій праці селекціонерів 

компанії Vitalis перелічені вище та 

багато інших гібридів уже виробляють 

й органічним способом. 

З урахуванням особливостей 

виробництва кожної культури компа-

нія виробляє насіння в різних країнах 

світу в теплицях та у відкритому ґрун-

ті, створюючи найсприятливіші умови 

для дослідження стійкості нових сор-

тів і гібридів до хвороб. На фінально-

му етапі виробництва перевіряють 

схожість насіння та стійкість сорту/

гібрида, й тільки після суворого від-

бору насіння, що відповідає вимогам 

професійного використання, його 

пропонують до продажу. Слід також 

зазначити, що задля досягнення 

100% органічного способу виробни-

цтва Vitalis сертифікував як органічні 

й процедури обробки та дражування 

насіння.

Підбиваючи підсумок, слід зазна-

чити, що долучення українських сіль-

госпвиробників до великої органічної 

родини допоможе зберегти родючість 

українських земель для нащадків.
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