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країнах дають змогу вважати органічну їжу пріоритетним напрямком у 

харчуванні людини. 

Органічне виробництво характеризує виробничу діяльність фізичних 

(юридичних) осіб з повним технологічним циклом: від вирощування 

органічної продукції, її переробки до отримання натурального (екологічно 

чистого) продукту. Відповідно до зазначеного, продукція, отримана в 

результаті сертифікованого органічного виробництва отримує статус 

органічної, що надає додаткову цінність продуктам, не виключаючи 

загальнодержавний контроль за якістю продукції, виконання санітарно-

гігієнічних норм тощо. 

Органічне землеробство є відносно новим напрямком у 

агровиробництві, то і наявність фундаментальних видань які досліджують 

цю сферу досить незначна. Тому однією з важливих передумов розвитку 

органічного землеробства в Україні є розробка системної нормативно-

правової бази регулювання розвитку органічного рослинництва й 

тваринництва, умов сертифікації продукції та визнання її як екологічно 

чистої, а також формування й обґрунтування комплексної стратегії 

розвитку органічного землеробства. Без системної підготовчої роботи 

окремі заходи не матимуть очікуваного ефекту. 
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Якісний стан ґрунтів – основа органічного землеробства 

Економічний розвиток в державі можливо забезпечити тільки за 
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умови раціонального використання, охорони та відновлення родючості 

земель. На сьогоднішній день налічується біля 16 видів деградації земель. 

Третина орних земель є еродованою, втрати органічних речовин складають 

біля 20 – 30%, істотно знижуються запаси корисних речовин, локально 

проявляється забруднення радіонуклідами, важкими металами, а також 

спостерігається підтоплення, опустелювання земель [5, c. 18].  

За матеріалами Укрземпроекта та лабораторії геофізики ґрунтів 

Національного наукового центру «Інституту ґрунтознавства та агрохімії 

імені О.Н. Соколовського», на території лише Харківської області площа 

засолених, солонцюватих і кислих орних ґрунтів становить 21,7 тис. га, 

перезволожених та заболочених орних ґрунтів – 13,5 тис. га, еродованих, 

ерозійно небезпечних та кам’янистих орних ґрунтів – 886,1 тис. га [4, с. 

126 – 131]. При цьому спостерігається погіршення якості 

сільськогосподарської продукції. 

Так, в аспекті сільськогосподарського виробництва висока якість 

ґрунту означає забезпечення високої продуктивності виробництва без 

істотної його деградації і забруднення навколишнього природного 

середовища. Важливою складовою методології оцінювання якості земель є 

система показників, вибір яких обумовлено необхідністю відповідної 

характеристики основних функцій ґрунтів, ґрунтоутворювальних — або 

ґрунторуйнівних процесів, а також найважливіших для рослин режимів і 

параметрів. Тобто ті властивості (характеристики) ґрунту, що визначають 

його здатність задовольняти потреби рослин в елементах живлення, воді, 

повітрі і теплі для їх нормального розвитку, і є в сукупності основним 

показником якості ґрунту [2, с.37]. 

Як слушно зазначають фахівці, головною умовою забезпечення 

стабільного розвитку агропромислового комплексу є збереження та 

відновлення родючості ґрунтів сільськогосподарських угідь [3, с. 24]. Саме 

ґрунтова родючість є основою продуктивності земель 
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сільськогосподарського призначення, що, в свою чергу, впливає на 

ефективність виробництва сільськогосподарської продукції та її 

собівартість. На жаль, родючість земель сільськогосподарського 

призначення знаходиться в катастрофічному стані. Крім того, 

відбуваються якісні зміни гумусу, а саме зменшується кількість гумінових 

кислот, пов’язаних з кальцієм [1, с. 18]. 

Як наголошують фахівці-економісти, актуальність проблеми 

відновлення родючості ґрунтів обумовлена гострими протиріччями між 

необхідністю забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки 

та інтенсивним розвитком ґрунтово-деградаційних процесів, що 

унеможливлюють стале відновлення родючості ґрунтів [6, с. 56]. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного 

сектору економіки на період до 2020 року» від 30 грудня 2015 р. № 1437-

р., є необхідним проведення моніторингу та агрохімічної паспортизації, 

консервації малопродуктивних і техногенно забруднених земель, 

відновлення та розвиток систем меліорації. В результаті виконання 

зазначеної Концепції прогнозується збільшення обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції внаслідок зменшення площі деградованих 

сільськогосподарських угідь, удосконалення їх структури тощо.  

На думку науковців, ключовим моментом у впровадженні 

органічного землекористування є збереження та підвищення родючості 

ґрунтів [7, c. 164]. Таким чином, забезпечення відновлення родючості 

ґрунтів можна вважати одним із основним чинників ведення органічного 

землеробства. Отже, необхідним є забезпечення оптимізації розміщення 

посівів сільгоспкультур; розширення посівів багаторічних трав; 

проведення агрохімічної паспортизації; своєчасне внесення органічних 

добрив тощо. 
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