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

Навіщо аграріям відновлювати природу? Навіщо фермери в Іспанії, Великобританії, а подекуди й у 
нас, замість інтенсивного обробітку й нещадного стимулювання термінової родючості ґрунтів 
раптом починають висаджувати квіточки поміж виноградними лозами чи випасати худобу між дерев 
у саду? І взагалі – якомога менше втручатися в життя землі, залишаючи її у спокої з усіма її 
черв’ячними ямами, грибними гіфами, лабіринтами мікроскопічних повітряних кишень і тп. 

Виявляється, що регенеративне сільське господарство – це не тільки про свідоме ставлення до 
природи, а ще й про прибутковий бізнес.

Німецький фермер Йохен Гартман вирощує зернові на 200 га. 
Кілька років тому він розшматував своє поле на квадрати, 
висадивши алеї тополь зі смугами дикоросів уздовж алей, – 
це займає десь 10 відсотків від площі поля.

На 20 оливкових фермах іспанської провінції Хаен між дерева-
ми висадили різні місцеві види трав і польових квітів, встановили 
гніздові ящики та створили ставки для заохочення комах і птахів.

Навіщо вони це роблять?

Тополі ростуть швидко, поглинають вуглець з атмосфери (за що 
можливо отримувати компенсацію) та надають притулок біоріз-
номаніттю. У лісосмугах випасається 500 курчат, які годуються 
там своєю природною їжею та удобрюють землю послідом. 
Тополева шахівниця дещо зменшила площі зернових, але 
дерева досить ефективно утримують воду в грунті, що робить 
посіви більш стійкими до посух, та слугують вітровим бар’єром, 
знижуючи вітрову ерозію. Завдяки   дикоросам біорізноманіття 
на полях підвищилося, потреба у використанні пестицидів змен-
шилася. Також зменшилася потреба у добривах через покра-
щення якості грунтів та більш ефективне утримання там пожив-
них речовин. 

У провінції Хаен росте 70 мільйонів оливкових дерев. Однак, 
окрім олив тут немає рослинності, земля практично гола, – 
ні квітки, ні метелика. У 2016 році, за фінансової підтримки 
програми ЄС «Життя», на 20 оливкових фермах регіону випро-
бували моделі регенеративного сільського господарства. За 
три роки проєкту популяція бджіл тут збільшилася на 47%, 
кількість птахів – на 10%, деревних чагарників – на 172%, 
порівняно з 20 контрольними фермами. А коли кролики посе-
лилися у траві, з’явилися й хижі птахи. Також відновилися 
комахи, які поїдають личинки оливкової мухи (Bactrocera oleae), 
одного з головних шкідників культури, і яких до цього вбивали 
гербіциди. 

Фермери майбутнього

Тополева шахівниця та квіти між оливами

Один з учасників проєкту Пако Монтабес, який обробляє 650 
гектарів оливкових посадок, каже, що це повернення до старих 
традиційних методів, коли зрошення було ускладнене, що 
відмова від оранки між деревами сприяє кращому утриманню 
води, зменшенню ерозії ґрунту та поглинанню надлишків води 
після сильного дощу.

Ініціатива була мотивована не лише екологічними міркування-
ми. Фермери мали фінансові проблеми, оскільки пропозиції 
оливкової олії перенаситили ринок і  ціни опустилися нижче 
собівартості виробництва. Новий підхід став безпрограшною 
стратегією: біорізноманіття процвітає, виробники економлять 
гроші на гербіцидах та пестицидах, а їхня оливкова олія серти-
фікована як вироблена в умовах, що збільшують біорізноманіт-
тя, що надає їй додаткової вартості. Побачивши ці вигоди, 
понад 600 виробників виявили зацікавленість у переході на 
регенеративні моделі виробництва.

Ми зібрали чималу колекцію успіш-
них прикладів з усього світу й з 
України. Поповнюючи її і розповіда-
ючи вам ці прості історії, ми сподіва-
ємось на зміну парадигми мислення 
(а згодом – і поведінки).

На фото: тополева шахівниця на німецькій фермі
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«FIT FOR 55%» І СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЄС
Європейське кліматичне законодавство стає центральним ядром усіх галузевих політик. Пакет кліматичних законів ЄС для 
досягнення 55% скорочення викидів парникових газів до 2030 року («Fit for 55%») містить нові законодавчі інструменти для 
досягнення узгоджених цілей. Держави-члени поділяють відповідальність за виведення вуглецю з атмосфери, національні цілі 
вимагатимуть від держав-членів належно підтримувати та розширювати поглиначі вуглецю. Зокрема, до 2035 року ЄС прагне 
досягти кліматичної нейтральності у секторах землекористування, лісового та сільського господарства, включаючи також інші, 
окрім СО2, сільськогосподарські викиди парникових газів, такі як викиди від використання добрив та тваринництва. 
Розпочалась розробка нової стратегії ЄС стосовно ґрунтів – «Здорові ґрунти для здорового життя», що має консолідувати дії в 
різних сферах, які впливають на ґрунт і залежать від нього.

ПРОСТІ ПРАВИЛА ТА МЕТОДИ РЕГЕНЕРАТИВНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Положення про землекористування, лісове госпо-
дарство та сільське господарство встановлює загальну 
ціль ЄС щодо виведення вуглецю природними 
поглиначами, що дорівнює 310 млн т викидів СО2 до 
2030 року



Щонайменше 30% суходолу та 30% морських 
акваторій повинні стати заповідними територіями



Принаймні 25% до 2030 року сільськогосподарських 
земель ЄС слід обробляти органічно



Щонайменше на 50% мають зменшитися втрати 
поживних речовин, не погіршуючи родючість ґрунтів, 
що призведе до скорочення використання добрив 
щонайменше на 20%



Задля збереження екосистем прісноводних водойм та 
річок щонайменше 25000 км річок будуть відновлені 
до стану вільноплинних до 2030 року



Висадка трьох мільярдів нових дерев у повній 
відповідності до екологічних принципів


На 50% має зменшитись загальне використання 
хімічних пестицидів, на 50% використання більш 
небезпечних пестицидів



Щонайменше 10% сільськогосподарських площ мають 
повернутися у природні ландшафти, придатні для 
біорізноманіття



Після прийняття низки зобов’язань щодо зменшення викидів 
парникових газів набувають популярності регенеративні методи 
ведення сільського господарства. Перехід до регенеративних 
методів вже не є забаганкою – це необхідність, пов’язана з 
кліматичними змінами й новими підходами в глобальній політиці. 
Регенеративне сільське господарство – це комплексний підхід до 
ведення сільського господарства, який включає багато суспільних 
благ, практики захисту та регенерації ґрунтів, екологічно чисте 
виробництво, інтеграцію кращих систем управління водними 
ресурсами. Для реалізації цієї концепції необхідні гнучкі системні 
підходи, що враховують регіональну та кліматичну специфіку. 

Правила регенеративного господарства доволі прості й зрозумі-
лі: бути схожим на природу, тримати землю вкритою, збільшува-
ти родючість грунту та мінімізувати втручання в нього, підтриму-
вати біорізноманіття. Використання покривних культур, вирощу-
вання кількох культур на одному полі, мульчування, компостуван-
ня рослинних рештків для внесення в ґрунт в якості добрива, 
вільний випас скота на постійних багаторічних пасовищах, полях 
після жнив та серед культивованих дерев, лісосмуги, відновлення 
водно-болотних угідь та зволоження раніше меліорованих угідь, 
застосування технологій мінімального обробітку грунту та безор-
них. Більшість із цих методів давно відомі, але наразі є потреба їх 
переосмислення та застосування у синергії з сучасними підхода-
ми й технологіями. Ефект від цих заходів зводиться не лише до 
поглинання та накопичення карбону, таким чином попереджуєть-
ся утворення парникових газів (діоксиду карбону, метану, оксидів 
нітрогену) в сільськогосподарському виробництві через спалення 
рослинних рештків, утримання худоби, накопичення, зберігання 
та обробку гною, використання сільськогосподарської техніки з 

двигуном внутрішнього згоряння, використання мінеральних 
добрив. Накопичення карбону в ґрунті збільшує вміст органічних 
речовин, підтримуючи зростання рослин та утримання води в 
ґрунті, – збільшується продуктивність ґрунту. В цілому, будь-які з 
методів, що сприяють накопиченню карбону в сільськогосподар-
ських угіддях, покращують якість ґрунтів, знижуючи потребу у 
мінеральних добривах та пестицидах. Підвищується резистент-
ність сільськогосподарського виробництва до посухи. 

Завдяки регенеративним методам можна вирішити численні 
проблеми фермерських господарств, які вже набули актуально-
сті. Приклад – недавнє дослідження компанії «Nuseed» в Україні: 
господарство у 1300 га з традиційних методів вирощування 
пшениці, ріпака, кукурудзи та соняшника перейшло на технології 
безорні або з мінімальною обробкою грунтів у 2018 році. Купили 
стерньову сівалку, використовували стійкі до хвороб високоякісні 
сорти насіння, покривні культури, фунгіциди та інсектициди НЕ 
застосовували. Результати: споживання палива знизилося на 
50%, використання добрив – на 45%, пестицидів – на 15%; 
мінімальна обробка грунту допомогла зберегти вологу, незважа-
ючи на посушливий сезон 2020 року; помітні поліпшення струк-
тури грунту, популяція земляних черв’яків збільшилася; без втрат 
врожайності.

Крім відчутного зниження операційних затрат, регенеративні 
підходи дозволяють зменшити  викиди парникових газів з ґрунту, 
запобігти збідненню, пересиханню й переущільненню ґрунтів, 
водній та вітровій ерозії. 

А також – допомагають вирішити критичні на сьогодні проблеми 
нестачі води та її забруднення. 
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ВІДНОВИТИ ВОДНІ РЕСУРСИ – ДЕ ЩЕ МОЖЛИВО
Згідно з оцінкою Міжурядової групи з питань зміни клімату, 
проблеми, пов’язані з водою (посухи з супутніми лісовими 
пожежами та повені) – загостряться в усьому світі з 
посиленням проявів потепління. За їх прогнозами, глобальне 
потепління принаймні на 1,5С відбудеться протягом наступних 
двох десятиліть. 

Підвищення температури супроводжуватиметься великими 
змінами у кругообігу води на планеті – вже наразі вологі 
ділянки стають значно вологішими, а посушливі райони 
схильними до ще більшої посухи. 

Україна – вододефіцитна країна. За останні 80 років водні 
екосистеми України були сильно трансформовані – більшість 
річок зарегульовані, зникло понад 10000 малих річок. Через 
втрату приток і нестале водокористування за останні 10 років 
Дніпро втратив 10 кубічних кілометрів стоку. 

На жаль, ця ситуація типова для України. Вирішити проблеми 
швидко не вдасться, адже для переходу на стійки методи 
водокористування знадобиться зусилля всіх зацікавлених 
сторін. У тому числі й фермерів, які мають впроваджувати 
кліматично дружні сільськогосподарські практики, зокрема, 
регенеративні. Для цього важливо використовувати засоби, 
що знижують потребу в зрошенні, – насадження та утримання 
лісосмуг, використання покривних культур, мульчування та 
безорні технології. А найважливіше – зберігати природні 
ландшафти та підтримувати біорізноманіття. 

Але все ж є й оптимістичні історії. Наприклад, про розвиток 
кавуново-рибного бізнесу на Херсонщині.

Так, фермер Олександр Бритвін (господарство «Лиманськ», 
Херсонщина) вирощує органічні кавуни разом з… рибою. 
Точніше, – по черзі. Спочатку вирощують рибу в ставку, потім 
у кінці сезону рибу продають, а ставок осушують. І наступного 
року на цьому місці саджають кавуни. Так звана технологія 
рибної сівозміни дозволяє вирощувати органічні кавуни, 
відмовитись від мінеральних добрив та пестицидів, зменшити 
водоспоживання й забруднення води. 

На фото: Гірський Тікич – річка без води (wikipedia.org)

На фото: розвиток кавуново-рибного бізнесу

Звичайна у нас практика зрошення сільськогосподарських земель спричиняє деградацію ґрунтів: засолення, водна ерозія, 
ґрунти втрачають здатність утримувати вологу та виробляти біомасу. Розширення зрошувальних площ призводить до деградації 
водно-болотних угідь та прибережних територій природних водойм, до виснаження водоносних горизонтів і порушення 
водопостачання населення нижче за течією. Локальне використання води, без обліку водоспоживання, в тому числі з 
приватних свердловин, може мати наслідки на великі відстані. З такою проблемою, до прикладу, стикнулися мешканці 
Черкаської області: минулого літа мальовнича туристична річка Гірський Тікич перетворилася на маленький струмочок, а в 
колодязях у людей вода зовсім зникла. Позапланова перевірка державної екоінспекції виявила численні проблеми: 
зарегульованість річки, спроба аграрного підприємства взяти на зрошення стільки води, скільки по факту в річці немає. 
Багаторічне комплексне недбале ставлення до річки призвело до фінансових проблем у солідної аграрної компанії, до 
соціальних конфліктів. А кліматичні зміни з посиленням посух загострили кризу. 



Сільське господарство є ключем до вирішення кліматичної кризи. 
Застосування регенеративних методів виробництва надає 
можливості для трансформації сільськогосподарського виробни-
цтва. Якісь із запропонованих методів та підходів потребують 
лише переосмислення, зміни поведінки самого фермера, щоб 
прийняти цей новий спосіб землеробства. Для інших знадобиться 
як підтримка, так і стимули.

Приклади такої підтримки у світі вже є.

Національна продовольча стратегія Великобританії рекомендує 
уряду виділити до 700 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб заплатити 
фермерам за перетворення звичайних агроландшафтів на більш 
біорізноманітні та з поглинанням вуглецю. Уряд цю рекомендацію 
врахував у нових планах щодо державних сільськогосподар-
ських субсидій - фермерам буде запропоновано до 70 фунтів 
стерлінгів субсидій на гектар при використанні регенеративних 
технологій. Британська схема Woodland Carbon Code встанов-
лює чіткі правила для насадження та утримання лісів на приват-
них землях для компенсації викидів парникових газів та винагоро-
ди за такі послуги. 

Австралійська Australian Carbon Farming Initiative – добровільна 
схема для фермерів вимірює ефект скорочення викидів парнико-
вих газів через практичні результати (накопичення карбону та 
скорочення викидів від ферми) та оплачує результат пом’якшення 
зміни клімату.

Австрійська приватна схема Healthy Soils for Healthy Food, засно-
вана власником мережі супермаркетів SPAR за підтримки WWF 
Austria, фокусується на накопичені карбону в ґрунтах та росли-
нах, пропонує учасникам купувати городину їх виробництва та 
невелику додаткову компенсацію (30 євро) за кожну тонну погли-
нутого та накопиченого карбону.

Європейська Комісія надає субсидії за використання регенера-
тивних практик у сільському господарстві і також розглядає схеми 
накопичення карбону на сільськогосподарських угіддях для 
сертифікації та торгівлі вивільненими квотами викидів парникових 
газів, що має ввійти до схем, включених у нову загальноєвропей-
ську сільськогосподарську політику. 

AgriCaptureCO2 – новий проект з масштабування практик нако-
пичення вуглецю у сільськогосподарському виробництві - розро-
бляє інноваційні, надійні та масштабовані рішення для вимірю-

ЗМІНА ПОВЕДІНКИ + СТИМУЛИ Й ПІДТРИМКА 

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду 
«Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. 

Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного 
фонду «Відродження» та Європейського Союзу».

Базові публікації Інформаційного центру «Зелене досьє»:

Над випуском працювали:

Дизайн та верстка: 

www.dossier.org.ua
www.organicinfo.ua

Креативна агенція Art Ok
Аліна Пелех 

Ольга Ігнатенко, Надія Шевченко, Катерина Шор
Редактор – Тамара Малькова

вання уловлювання вуглецю в ґрунтах. У проєкті, який започатко-
ваний у січні 2021 року та триватиме 3 роки, беруть участь 14 
партнерів з державного та приватного секторів та НУО з 7 країн 
Європи (ЄС та Великобританія).

Форум для Майбутнього сільського господарства (FFA 2021) 
наголошує на необхідності  розповсюдження досвіду і найкращих 
практик, налагодженні зв’язків між виробниками, переробника-
ми, продавцями та споживачами, - всі мають бути обізнані. Необ-
хідно широко запроваджувати стимулювання виробників через 
цінові премії, схеми винагородження за поглинання вуглецю та 
диференціальні системи оподаткування, щоб пом'якшити справж-
ні витрати для переходу на регенеративні харчові системи. 
Продукція, вироблена природою, повинна бути менш оподатко-
ваною, ніж перероблена. Крім того, регенеративні сільськогоспо-
дарські практики можуть бути використані як основа стандартів 
для вуглецевого сільського господарства у забезпеченні вуглеце-
вих сертифікатів для покупців та переробників.

Отже, вже сьогодні фермери в різних країнах світу можуть не 
тільки заощадити гроші на добривах та воді та зменшити викиди, 
зберігаючи врожайність, а й отримувати прибуток за накопичен-
ня вуглецю зі схем компенсації викидів парникових газів або 
субсидій за екосистемні послуги. 

Український державний бюджет поки що не передбачає підтрим-
ку ані вуглецевого сільського господарства, ані фермерів, які 
повертають землю в природу, ані розумних методів сільського 
господарства та їх стимулювання.

Із представлення проєкту державного бюджету на 2022 рік.


