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Вплив ЄЗК на аграрний сектор України: скористатися можливостями, уникнути загроз, 
вдосконалити агробізнес та сільські громади

Стратегія «Від ферми до виделки» наполягає на впровадженні сталих і безпечних для людини й довкілля практик агро-
виробництва. 

Про які саме практики йдеться, як вони сьогодні стимулюються в ЄС і що робиться задля їх впровадження в Україні?

У цьому випуску: ЄС приймає новий план дій розвитку органічного фермерства, Україна визначається зі своїми 
цілями щодо органіки, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України спільно з міжнародними проєк-
тами презентує висновки дослідження про впровадження кліматично дружніх технологій в сільському господарстві, 
що таке сarbon farming, no-till та основні принципи агроекології. І – про фермерів, які наближають стале май-
бутнє.

Чарльз Беррелл у 2000 році покинув традиційне землеробство в 
своєму маєтку Кнеппі через збитковість (1400 гектарів на півдні 
Англії, виробництво молока, вівчарство, вирощування сільсько-
господарських культур). Він вирішив перетворити свою ферму на 
«біорізноманітну оазу», а прибуток отримувати завдяки туризму та 
органічному м’ясу. 

У 2001 році, починаючи з невеликої ділянки і поступово розширюю-
чи площу, він припинив орати землю і обприскувати її хімікатами, 
видалив внутрішні огорожі, дозволивши диким поні Ексмора та 
свинкам Тамворта, яких він поселив на землях маєтку, безперешкод-
но пересуватися та перетворювати землі на нові екосистеми для 
інших тварин і рослин. Скарабеї та інші комахи змогли живитися 
гноєм від великої рогатої худоби, яку не годували протипаразитними 
засобами. Мертва деревина, яку припинили видаляти задля охайно-
сті, стала важливою складовою екосистеми. Вже влітку 2002 року 
на землях маєтку з’явилися польові квіти, яких не бачили в такій 
кількості протягом покоління, а також численні комахи. Нині тварини 
цілий рік живуть на відкритому повітрі і народжують без допомоги 
людини. Колись поширені, а нині вже рідкісні рослини повернулися 
на землі разом з комахами, кажанами та іншими організмами. 

Фермери майбутнього

Життєдайна оаза в британському маєтку – суспільне благо
Чагарники та заболочені місця поступово відновлюються, оскільки 
гербіциди та пестициди більше не використовуються. Збільшення 
різноманітності та чисельності птахів особливо вражає. Повертають-
ся навіть солов’ї та черепахи, чисельність яких скоротилася по всій 
країні. У 2011 році Беррелл навмисно обвалив береги річки Адур на 
своїх землях, щоб створити територію для розливу надлишкової 
води після сильного дощу.

Заплави та туристичні маршрути, що перетинають землі маєтку, є 
тим, що влада визначає як «суспільні блага» – послуги, що надають-
ся суспільству без матеріального прибутку. Господарю за це платять! 
Туризм став у Кнеппі успішним бізнесом, в якому зайнято більше 
людей, ніж тоді, коли це було фермерське господарство: B&B, 
кемпінг і будиночок на дереві для прийому туристів, пости для 
спостереження за птахами, гарячі чани на свіжому повітрі, доріжки 
для піших прогулянок, плюс продаж органічного м'яса.

Зараз Беррелл заснував та очолює організацію Rewilding Britain, 
яка має за мету допомогти повернути в природні екологічні комплек-
си до трьох морських районів та 300 000 га основних земель (трохи 
більше 1% Великобританії) до 2030 року. 

Велика Британія, у нових умовах глобальної кризи та виходу з ЄС, відмовляється від звичної системи підтрим-
ки фермерів. Нове законодавство країни передбачає оплату фермерам за надані суспільні блага, включаю-
чи чисту воду, чисте повітря, здорові ґрунти, біорізноманіття, генетичне різноманіття худоби та підтримку 
середовищ існування дикої природи.

Продовольча безпека, схема екологічного землеустрою ELMS, законодавче забезпечення нових підходів до 
підтримки фермерських господарств та управління землею, – у центрі уваги нової агрополітики. І в країні вже 
є приклади, які й стали базою для нового законодавства.

https://ukandeu.ac.uk/the-agriculture-bill-2020-whats-in-it-for-british-farmers/


Запрошуємо!

Дискусійний майданчик «Український зелений шлях від ферми до виделки: органічне виробництво»

Як розвиток органічного виробництва впливає на міжнародний імідж України? А як – на навколишнє природне 
середовище та клімат, на життя й добробут громади, де розташована ферма? Як органічне виробництво пов’я-
зане зі звичками та поведінкою споживачів?

На дискусійному майданчику ми разом з міжнародними та українськими експертами будемо шукати відповіді на ці 
запитання, обговорювати значення органічного виробництва для фермерів, громад та споживачів в Україні та в ЄС. 

Учасники отримають докладну інформацію про Європейський зелений курс, стратегію «Від ферми до виделки», 

План дій спрямований на досягнення мети Європейського зеленого та курсу та його Стратегій «Від ферми до виделки» та Стратегії біорізно-
маняття щодо збільшення площ, зайнятих під органічне виробництво, до 25% до 2030 року, а також зростання споживання органічної 
продукції. Він пропонує 23 заходи, структуровані за трьома напрямками, – зростання споживання, збільшення виробництва та подальший 
розвиток сталості сектора для забезпечення його збалансованого зростання.

Заходи останнього напрямку плану – дослідження нових та вдосконалення вже існуючих методів органічного виробництва для зменшення 
впливу на довкілля, – зокрема, будуть сфокусовані на зменшенні використання викопного палива, збільшенні ефективності ресурсів та 
зменшенні відходів виробництва. У фокусі також - збільшення біорізноманіття та врожайності, розробка альтернатив суперечливим матері-
алам та засобам захисту рослин, поліпшення добробуту тварин. 

Для підвищення обізнаності про органічне виробництво Єврокомісія планує заснувати щорічний Органічний день ЄС, а також відзначатиме 
нагородами досконалість на всіх етапах ланцюга органічних продуктів харчування. Комісія також заохочуватиме розвиток мереж органіч-
ного туризму через так звані «біорайони» – території, де фермери, громадяни, туроператори, асоціації та органи державної влади працю-
ють разом задля сталого управління місцевими ресурсами на основі органічних принципів та практик. 
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ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ УХВАЛИЛА ПЛАН ДІЙ З РОЗВИТКУ 
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Кабінет Міністрів України затвердив Постанову «Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року», де офіцій-
но встановлено ціль щодо земель під органічним виробництвом. Планується досягти показника площі земель з органічним статусом до не 
менше 3% загальної площі сільськогосподарських угідь України, що становить приблизно 1,3 млн га.

Нагадаємо, що згідно даних оперативного моніторингу, що були зібрані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господар-
ства України, станом на 31.12.2019 під органічним виробництвом в Україні було зайнято близько 468 тис. га (органічних та перехідного 
періоду). Тобто, фактично за 10 років планується збільшення площі під органікою в три рази.

Ще один індикатор стратегії – збільшення експорту органічної продукції до 1 млрд доларів США до 2030 року. Досить амбіційна мета, 
враховуючи, що за результатами 2019 року експорт органічної продукції з України становив близько 189 млн доларів США. Фактично, 
уряд розраховує збільшити експорт органіки за 10 років в 5 разів, збільшивши площі під органічним виробництвом всього у 3 рази.

Для досягнення поставлених цілей пропонується підтримувати органічне виробництво через державні програми, збільшити виробництво 
органічної продукції, заохочувати розвиток сталого сільськогосподарського виробництва, захист навколишнього природного середовища 
і тварин, поширення методів органічного виробництва і використання біотехнологій, кліматично розумне сільське та лісове господарства із 
скороченням викидів парникових газів та адаптацією до зміни клімату, стале управління природними ресурсами та збереження і примно-
ження біорізноманіття.

3% ЗЕМЕЛЬ ПІД ОРГАНІЧНИМ ВИРОБНИЦТВОМ – ЦІЛЬ УКРАЇНИ 2030

і, звичайно, про новий План дій ЄС з 
розвитку органічного виробництва.

Захід відбудеться в рамках V Міжнародного 
Конгресу «Органічна Україна», за підтримки 
Європейського Союзу та Міжнародного фонду 
«Відродження» в межах грантового компоненту 
проєкту EU4USociety. Організатори: Інформа-
ційний центр «Зелене досьє» та громадська 
спілка «Органічна Україна».

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179
https://organicinfo.ua/infographics/organic-map-of-ukraine-2019/
https://organicinfo.ua/infographics/organic-map-of-ukraine-2019/
https://organicinfo.ua/infographics/eksport-ukrains-koi-orhanichnoi-produktsii-2019-rik-ohliad/
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Експерти проекту «Оцінка технологічних потреб в Україні» презентували 
висновки дослідження про впровадження кліматично дружніх технологій в 
сільському господарстві. Дослідивши структуру сільськогосподарських 
земель та господарств, забезпечення природними ресурсами та вплив 
кліматичних змін, з урахуванням соціальної та економічної вразливості, 
вони визначили найбільш пріоритетні, топові технології, які рекомендували 
для реалізації в Україні.

Експерти проєкту відзначають, що в Україні аграрне виробництво є низько 
ефективним. «Ми залишаємося великими ресурсоспоживачами, залежни-
ми від ресурсів, що підвищує нашу вразливість до кліматичних змін», – 
зазначає Оксана Девіс, національний консультант проєкту. 

Рекомендації проєкту є загальними, крім топових технологій, є й інші, досліджені експертами. А застосування технологій залежить від обсягів 
виробництва, від намірів самих фермерів, їх можливостей та конкретних умов праці.

Дослідження проекту «Оцінка технологічних потреб в Україні» (англ. Technology Needs Assessment, TNA), який реалізується за коорди-
нації Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Проекти TNA передбачають сприяння передачі технологій скорочення 
викидів парникових газів та адаптації до змін клімату у більш ніж 80 країнах світу. Проекти TNA виконуються за фінансової підтримки 
Глобального Екологічного Фонду та за технічної й методологічної підтримки Партнерства між Данським технічним університетом та 
Програмою ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP DTU Partnership). 

Україна - одна з найбільш розораних країн світу. Викиди з грунтів тут значно більші, ніж в середньому у світі, а в 2018 році орні землі стали 
викидати більше парникових газів, ніж поглинають ліси. І зберігається тенденція до збільшення викидів через більше використання мінераль-
них добрив. Найбільший потенціал скорочення викидів та поглинання парникових газів у сільськогосподарському секторі України – в 
рослинництві та лісовому господарстві. Застосування технологій мінімального обробітку ґрунту дозволить позбутися 3 000 тис. тонн СО2е 
викидів. А безорне (no-till) землеробство здатне скоротити викиди парникових газів на 24% та сприяти секвестрації 0,5 тонн СО2 кожним 
гектаром щорічно.

Перехід на технологію no-till не потребує особливих умов. Єдина кардинальна зміна - це заміна грунтообробної техніки на ноутільну сівал-
ку прямого посіву. Потреба у внесенні добрив поступово зменшується, адже грунт відновлює свою родючість: засвоюється органічна маса 
рослинних залишків, накопичується органічна маса, поживні речовини, мікро і макроелементи, підвищується їх доступність, зростає вміст 
гумусу в грунті. 

Технологія no-till може суттєво збільшити врожайність сільськогосподарських культур у сухому кліматі через здатність збільшувати доступ-
ність води. Останніми роками no-till, поряд з іншими технологіями мінімального обробітку землі, набуває популярності в Україні.  

ТОП 3 КЛІМАТИЧНО ДРУЖНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АГРАРІЇВ

Carbon farming – це використання сільськогосподарського 
виробництва для секвестрації карбону – низка різноманіт-
них сільськогосподарських методів, спрямованих на погли-
нання діоксиду карбону з атмосферного повітря та накопи-
чення у живих організмах або ґрунтах. Існує понад 30 
засобів, - накопичення карбону під час виробництва продук-
тів харчування або рослинної сировини. 

Ефект не зводиться лише до поглинання та накопичення 
карбону. Це також запобіжники утворенню парникових газів 
(діоксиду карбону, метану, оксидів нітрогену). Вони сприя-
ють поліпшенню стану довкілля та вдосконаленню сільсько-
господарського виробництва: накопичення карбону в ґрунті 
збільшує вміст органічних речовин, що допомагає росту 
рослин, утриманню води в ґрунті та призводить до підвищен-
ня продуктивності ґрунту. 

До того ж, у різних країнах світу за використання таких 
методів можна ще й отримувати додатковий прибуток з 
ферми! Наразі Європейська Комісія розглядає схеми 
накопичення карбону на сільськогосподарських угіддях для 
сертифікації та торгівлі вивільненими квотами викидів парни-
кових газів – їх сподіваються включити до нової загальноєв-
ропейської сільськогосподарської політики. 

СARBON FARMING – НОВИЙ ТИП СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА?

ТЕХНОЛОГІЇ МІНІМАЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

Основні засоби накопичення карбону:
сівозміна та вирощування кількох культур на одному полі;
мульчування біомасою;
безорне вирощування культур (залишаючи рослинні рештки в 
ґрунті);
компостування рослинних залишків для внесення в ґрунт в якості 
добрива;
використання покривних культур;
вільній випас скота на постійних багаторічних пасовищах, полях 
після жнив та серед культивованих дерев;
вирощування багаторічних трав та інших культур;
вирощування швидкоростучих деревних культур (наприклад, 
бамбук або павлонія) для сировини або біомаси;
насадження та утримання лісосмуг; 
вирощування водоростей для сировини (наприклад, хімічної або 
харчової) або біомаси;
вирощування молюсків;
відновлення водно-болотних угідь та зволоження раніше 
меліорованих торфовищ;
перехід до органічного виробництва.



Сучасне сільськогосподарське виробництво є досить успішними у 
постачанні великих обсягів продовольства на світові ринки, але 
спричиняє великі негативні екологічні наслідки через масові вирубки 
лісів, дефіцит води, втрату біорізноманіття, виснаження ґрунту та 
високий рівень викидів парникових газів. Агроекологія є ключовою 
стратегію для переходу до стійких практик сільськогосподарського 
виробництва.

Згідно з визначення ФАО агроекологія – це інтегрований підхід, 
який одночасно застосовує екологічні та соціальні принципи до 
виробництва харчових продуктів та сільськогосподарських систем, 
що оптимізує взаємодію між рослинами, тваринами, людьми та 
довкіллям, беручи до уваги соціальні аспекти, необхідні для стійкої та 
справедливої системи харчування. Агроекологія – інноваційний, але 
не новий підхід до господарювання, що зустрічається в науковій 
літературі з 20-х років минулого століття, а сьогодні практикується 
багатьма сімейними та невеликими фермерськими господарствами. 
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І тільки кілька років тому концепція агроекології увійшла в дискусію 
міжнародних установ та ООН.

Агроекологічні інновації засновані на спільному створенні знань, 
поєднанні науки з традиційними, практичними та місцевими знання-
ми виробників. Підвищуючи свою автономію та адаптаційні можли-
вості, агроекологія надає виробникам та громадам ключових чинни-
ків змін. 

Замість того, щоб вдосконалити практики нестійких сільськогоспо-
дарських систем, агроекологія прагне трансформувати продовольчі 
та сільськогосподарські системи, комплексно усуваючи основні 
причини проблем та забезпечуючи цілісні та довгострокові рішення. 
Це включає чіткий фокус на соціальних та економічних вимірах 
харчових систем. Агроекологія робить сильний акцент на правах 
жінок, молоді та корінних народів.

Корисні ресурси та публікації наших партнерів

Центральними для агроекології є 10 ключових взаємопов’язаних
та взаємозалежних елементів:

Диверсифікація 
методів та видів 
сільськогосподарських 
практик

Направленість 
на розвиток людини 
та місцевих громад

Горизонтальне 
поширення 
накопичених даних 
та інновацій

Стійкість та 
адаптивність процесів 
агровиробництва

Переробка та повторне 
використання відходів

Ефективність 
використання ресурсів

Синергія процесів 
агровиробництва

Обігова та солідарна 
економіка

Культурні традиції

Відповідальне 
управління
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