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Органічне виробництво – не технічна 

заміна хімічних засобів на біологічні!



Принципи органічного виробництва 

А) планування і управління біологічними процесами,

які базуються на екосистемах

з використанням їх внутрішніх природних ресурсів методами, 

які забезпечують: 

використання живих організмів і механічних методів виробництва; 

виробництво продукції з урахуванням місцевих умов; 



Принципи органічного виробництва 

Б) обмеження застосування вхідних (допоміжних) продуктів (!)

За необхідності використання вхідних продуктів, або якщо відсутні 

відповідні практики і методи, посилання на які міститься у пункті (А), 

такі вхідні продукти мають обмежуватися наступним: 

•вхідними продуктами з органічного виробництва; 

•природними речовинами, або речовинами, 

які отримані природним шляхом; 

•малорозчинними мінеральними добривами



Підживлення рослин головним 
чином через екосистему ґрунту!

• застосування добрив тваринного походження і 

органічних матеріалів (бажано попередньо 

компостованих) від органічного виробництва;

• біодинамічних препаратів;

шляхом:

• сівозміни з застосуванням бобових та інших 

зелених добрив; 

•добрив і покращувачів ґрунту (меліорантів) лише якщо 

вони дозволені для використання у органічному 

виробництві (Додаток І, Постанови 889/2008)



Підтримка здоров’я рослин 
профілактичними заходами!

• Вибір культур і сортів, стійких до шкідників і хвороб;

• Відповідна сівозміна; 

• Механічні та фізичні методи (техніки, технології);

• Захист природних ворогів шкідників (фітонасадження,                            
посів нектароносів, укриття для ентомофагів…)



У випадку загрози для врожаю!

можна застосовувати засоби захисту рослин лише якщо 

вони дозволені до використання в органічному 

виробництві (Додаток ІІ Постанови (ЄС) №889/2008)!



Походження допоміжних продуктів

Усі допоміжні продукти повинні бути 

• рослинного, 

• тваринного, 

• мікробного, 

• мінерального походження,

за винятком випадків, коли: 

• продукти або речовини з таких джерел відсутні у 

достатній кількості, 

• або відсутні такі продукти чи речовини належної 

якості, 

• або якщо альтернативи відсутні

Зведення до мінімуму використання ресурсів, що 

не відновлюються і продуктів не с/г походження! 



Не всі “біо-”препарати дозволені для 
використання в органічному с/г!



Активні інгредієнти 

Діюча речовина (компонент), який 
виконує головну функцію продукту 
(удобрювальну, захисну або іншу)

Майже завжди відомі

Склад допоміжних продуктів

Інертні інгредієнти 

Компонент, який не виконує 
основної функції продукту, однак, 
може покращувати його властивості 
(змочування, розчинення, проти 
злежування та ін.)

Майже завжди не відомі

+

?!



Активні інгредієнти 
• Додаток I Постанови (ЄЕС) № 889/2008 – добрива, меліоранти
• Додаток II Постанови (ЄС) № 889/2008 - ЗЗР
• Постанова (ЄС) № 540/2011 – ЗЗР (мікроорганізми, олії)
• Постанова (ЄС) 1107/2009 та Постанова 178/2002 - Критерії для базових речовин
• Постанова (ЕС) № 2003/2003 – мінерали, мікроелементи
• Постанова (ЄС) № 142/2011 – дігестат біогазу (умови для вхідних компонентів

тваринного походження)
• Звіти експертних груп (The organic inputs evaluation network)
• Офіційні листи акредитаційного агентства (IOAS)

Чим регулюються питання про 
«допоміжні продукти»

Інертні інгредієнти 
EPA list (Environmental Protection Agency)



Перелік допоміжних продуктів, що можуть
використовуватись в органічному c/г та 

переробці



Перелік допоміжних речовин, що можуть
використовуватись в органічному c/г та 

переробці



Перелік допоміжних продуктів, що можуть
використовуватись в органічному c/г та 

переробці

2.1 Добрива, меліоранти, інокулянти та ґрунти для рослин
2.1.1 Добрива, компости, меліоранти, грунти, компоненти до грунтів
2.1.2 Рідкі добрива 
2.1.3 Рідкі добрива з мікроелементами
2.1.4 Мікроелементи
2.1.5 Мікроорганізми для грунту 
2.1.6 Мікроорганізми-інокулянти
2.1.7 Мікориза 



2.2 Пестициди, корисні організми і пов'язані з ними продукти 
2.2.1 Фунгіциди
2.2.2 Інсектициди, акарициди
2.2.3 Корисні організми (комахи, кліщі, нематоди)
2.2.4 Родентициди
2.2.5 Нематоциди

Перелік допоміжних продуктів, що можуть
використовуватись в органічному c/г та 

переробці



Перелік допоміжних продуктів, що можуть
використовуватись в органічному c/г та 

переробці

2.3 Інші продукти 
2.3.1 Продукти для обробки складів 
2.3.2 Стимулятори росту рослин
2.3.3 Прилипачі, ад'юванти та склеювачі
2.3.4 Деструктори стерні та органічних решток

2.4 Продукти для тваринництва
2.4.1 Технологічні добавки
2.4.2 Зоотехнічні добавки
2.4.3 Консервуючі добавки силосу

2.5 Продукти для бджільництва



Перелік допоміжних продуктів, що можуть
використовуватись в органічному c/г та 

переробці

Розділ 3. Контакти виробників

Алфавітний покажчик назв виробників / дистриб’юторів 

Алфавітний покажчик назв продуктів



Які продукти можуть використовуватись 
в органічному с/г?

Затверджений / сертифікований вашим Сертифікаційним органом як 

дозволений до застосування в органічному виробництві відповідно 

до вимог Постанов (ЄС) №834/2007 та №889/2008

Сертифікований іншим Сертифікаційним органом як дозволений до 

застосування в органічному виробництві відповідно до вимог : 

• Постанов (ЄС) №834/2007 та №889/2008

• Приватних стандартів BioSuisse, Bioland, Naturland, Demeter тощо

• Еквівалентних Постанов (NOP, JAS…, якщо вимоги до продукту не 

суперечать Постановам (ЄС) №834/2007 та №889/2008)
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Дякую за увагу!

Контакти:

Вул. Б.Хмельницького 51-Б, Київ
тел:   044 200 65 16

тел/факс: 044 200 65 15
Іван Гавран 067 243 19 92

E-mail: ig@organicstandard.com.ua
www.organicstandard.com.ua


