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• директор органу сертифікації «Органік 
Стандарт»

• в органічному секторі України з 2007 року
• член робочої групи 8.2 «Виробництво 

органічної продукції» при Мінагрополітики 
України

• член робочої групи по вдосконаленню 
законодавства у сфері органічного виробництва 
Мінагрополітики України

• координатор «Платформи «Україна» при EOCC 
(Спілка європейських органів сертифікації 
органічного виробництва)

• учасник Консорціума – організатора 
Національного Павільону України в 
міжнародній органічній виставці Біофах

• вивчав досвід розвитку органічного ринку у 
Великобританії, Німеччині, Швейцарії, США, 
Франції, Нідерландах, Польщі, Болгарії 



ТОВ «Органік Стандарт»

• сертифікаційний орган

• походження: Україна

• рік заснування: 2007

• офіс: Київ, Україна

• Працює в: Україна, Білорусь, Казахстан, 
Росія, Молдова, Киргизстан

• член EOCC, IFOAM

• партнер BioC та CheckOrganic

• Оператори: > 400 (370 в Україні)

• 125 органічних господарства/ферми (75
експорт орієнтовані)

• 210 000 га під контролем в Україні, 

з них 165 000 га органічні



Конференції 
з органічного рослинництва 

2013-2017

2016



Організатори

Дослідний інститут органічного сільського 

господарства (FiBL, Швейцарія)

www.ukraine.fibl.org; www.fibl.org

Сертифікаційний орган «Органік стандарт»

www.organicstandard.com.ua

http://www.ukraine.fibl.org/
http://www.fibl.org/
http://www.organicstandard.com.ua/


Конференція з органічного 
рослинництва 2017

• Сівозміна та живлення рослин і ґрунту

• Ефективна очистка складів



Сівозміна та живлення

1. В органічному рослинництві повинні застосовуватись тільки такі практики 
обробітку ґрунту та вирощування сільськогосподарських культур, які сприяють
збереженню або збільшенню кількості ґрунтової органічної речовини, 
посиленню стійкості ґрунту і ґрунтового біологічного різноманіття та 
запобігають ущільненню та ерозії ґрунту. 

2. Родючість та біологічна активність ґрунту мають зберігатися і підвищуватися
за рахунок багаторічної сівозміни, зокрема вирощування бобових та інших
сидеральних культур, а також за рахунок використання гною та органічних
матеріалів, бажано отриманих методом органічного виробництва. 

3. Дозволяється застосовувати біодинамічні засоби. 

4. Крім того, добрива та меліоранти можна застосовувати, тільки якщо вони 
дозволені в органічному виробництві сертифікаційним органом. 

5. Мінеральні азотні добрива заборонені. 



Ефективна очистка складів

• Випадок 1 (складський пил): 
Cypermethrin=1,1 mg/kg; Folpet=0,04 mg/kg; 
Phtalimid=0,022 mg/kg; 2,4-D<0,02 mg/kg; Carbendazime=0,2 
mg/kg; Diethyptoluamide=0,014 mg/kg; Imidacloprid=0,051 
mg/kg; Tebuconazole=0,033 mg/kg; Thiaberdazole=0,015 
mg/kg
• Випадок 2 (складський пил):
Deltamethrin=0,078 mg/kg; Fenvalerate=0,013 mg/kg; 
Folpet=4,8 mg/kg; Phtalimid=2,4 mg/kg; 2,4-D=0,053 mg/kg; 
Carbendazim=0,35 mg/kg; Carbofuran=0,034 mg/kg; 
Diethyltolyamide=0,37 mg/kg; Epoxiconazole=0,016 mg/kg; 
Imidacloprid=1,3 mg/kg; Metalaxyl=0,055 mg/kg; 
Thiabendazole=0,063 mg/kg



Програма конференції – 1 частина



Програма конференції – 2 частина



Програма конференції – 3 частина



Виставка





Національний Павільйон України

на Biofach 2018 - підготовка



Бажаю отримати задоволення
та нові знання!

Вул. Велика Василькіська 38-Б, Київ
тел:   044 200 65 16

тел/факс: 044 200 65 15
Сергій Галашевський 067 232 65 94

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

http://www.organicstandard.com.ua/

