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Ринки
• Для зернових, олійних та бобових культур
• Для допоміжних речовин
• Послуги лабораторій
• Послуги юристів
• Більше роботи для (різних) органів влади
• В тому числі, акредитаційних органів
• Більше роботи для контролюючих органів

• Є ринок для всього!
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Продукція
• Щодо зернових, олійних та бобових культур
• Першою думкою було, що це було в дешевих кормах, але є
ознаки того, що може бути в також і в їжі
• Але переважно в дешевих товарах, спотові ринки
• Не вертикально інтегровані, а більш складні виробничозбутові ланцюги
• Ринки міняються кожного року.
• Залишається попит на великі об’єми дешевих інгредієнтів
для кормів
• Ніхто не знає, звідки прийдуть об’єми, необхідні наступного
року.
• Місце для шахраїв, спекулянтів. Це не той ринок, на якому
слід будувати майбутнє.
• Попит продовжує зростати (з 15% до небес)
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• Спостерігається перехід до постачання з Росії, а також
постачання насіння соняшника з Китаю (до Нідерландів) та
сої з Західної Африки (до Франції)
• Багато очікувань від Росії та Казахстану через великі площі,
необроблювані землі
• В Україні також ще є необроблювані землі
• Але необроблювана земля означає, що на ній нічого немає:
невідоме право власності, немає інфраструктури, немає
тракторів чи вантажівок, немає мотивованих агрономів,
гарних трактористів.
• Існує серйозне занепокоєння, що історія повториться з
бездіяльним «органічним» господарством, сильним
забур’яненням і через кілька років – потребою в азоті, щоб
знищити родючість ґрунту.
• В середньо- і довгостроковій перспективі європейці і далі
шукатимуть джерела постачання поблизу, що означає
короткі поставки гарної якості.
• Чи трансформує Україна своє ймовірно бездіяльне
землеробство в повноцінну систему органічного
4
землеробства?

Постачальники допоміжних засобів
• Можна прогнозувати чудове майбутнє для постачальників
обладнання, наприклад, техніки для боротьби з бур’янами
• Кажуть, що ще існують «органічні» фермери без
обладнання для боротьби з бур’янами на різних культурах
достатньої потужності (обробляють 600 га 12-метровою
пружинною бороною)
• Також для постачальників натуральних/органічних добрив,
покращувачів ґрунту
• Особливо під час перехідного періоду добре підживлювати,
наприклад, буряк зернобобовою сумішшю чи люцерною. Для
очищення полів, покращення структури ґрунту та
виробництва добрива та рідкого гною для внесення навесні.
• Чи знають українські фермери про таке обладнання чи
техніку? Чи існують вони в Україні?
• Ярмарок у Франції http://www.tech-n-bio.com/home.html
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Лабораторії

• Дехто каже, що в сфері аналізів на залишки заборонених
речовин крутиться більше грошей ніж в сфері органічної
інспекції і сертифікації…
• Не кажучи вже про дослідження та дорадництво, розвиток
органічного землеробства
• Поточна тенденція, прагнення до нульового рівня залишків
• Історії про різну якість роботи лабораторій, орієнтацію на
клієнта, тестування поки не буде «чистого» результату
• Акредитація і міжлабораторні випробування не означає, що
випробування того самого зразку в різних лабораторіях матиме
однаковий результат
• Шахраї також зацікавлені в випробуваннях на залишки
заборонених речовин
• В Україні є традиційні господарства, де не використовуються
заборонені речовини
• Розведення – це рішення для забруднення
• Чи були б ви проти, якби частина коштів, які витрачаються на 6

Юристи
• Зростає кількість операторів, які опротестовують рішення
контролюючих органів, навіть рішення органів влади
• Вони боряться з вами, а не ви з ними
• У контролюючого органу повинні бути «залізні» докази та
юрист в таких країнах
• В деяких випадках приводить до десертифікації поля, на
якому знайдені залишки заборонених речовин. Ви змушені
сертифікувати цю саму культуру на сусідньому полі та всі
інші культури.
• Контролюючі органи не мають наукових доказів рівня
залишків внаслідок застосування цього чи минулого року,
перенесення чи змішування.
• Юристи повинні переконатися, чи контролюючі органи
мають відповідний контракт, щоб застосовувати санкції,
залежно від країни.
• Контролюючі органи повинні ділитися досвідом….
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Органи влади
• Настанови ЄС додають роботи митним органам та місцевим
органам влади в деяких країнах-учасницях, а деякі країни
ігнорують настанови чи не мають бюджету для їх виконання
• Потрібне навчання, щоб вони могли ефективно виконувати
свою роботу, сприяючи вільному переміщенню товарів до
ЄС.
• Потрібен бюджет і мотивація, щоб гарно виконувати роботу
в точці ввозу.
• Шахрайство в сфері виробництва продуктів харчування – це
новий феномен. Див. https://ec.europa.eu/food/
• В Україні Міністерству аграрної політики і продовольства
слід зробити інвестиції в прийняття та введення в дію закону
про органічне сільське господарство, в тому числі
національним та місцевим компетентним органам влади.
• Такі інвестиції повинні повернутися завдяки, наприклад,
тому, що 5% українського експорту досягне преміум цін на
органіку.
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Акредитаційні органи
• Більшість запрошено на цю конференцію. Зацікавлені лише
DAkkS, SAS та IOAS
• Контролюючі органи повинні бути більш сумлінними,
ефективними
• Нові контролюючі органи виходять на український ринок,
деякі (невеликі) країни ЄС мають слабкі системи акредитації
• Повинні забезпечити координацію для створення однакових
правил гри для контролюючих органів.

Аудитори
• Попит на експертів для проведення комплексних аудитів для
інвесторів, які перевіряють ризик того, що контролюючі
органи можуть бути брати участь в шахрайстві
• Шкода репутації = вартість акціонерного капіталу
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Контролюючі органи
• Залучення контролюючих органів для підвищення ретельності
інспекції
• Працювати в Україні комерційно вигідно конкуренція 
зниження цін переманювання
• Нижча ціна= менше послуг
• Значне переміщення операторів (3 контролюючі органи за 5
років)
• Може бути зміна назви, твердження, що вони нові, зміна полів
• 2 роки тому 3 сертифікаційні органи, затверджені ЄС,
працювали в Україні, тепер - 17?
• Зміна  пізнє укладання договору (занадто) пізня перша
інспекція
• Наприклад, озиму пшеницю сіють зараз. Інспекція-відбір зразків
на внесення азоту, досходові гербіциди, обробка насіння –
зараз.
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• Контракти на 2018 рік підписуються в серпні/вересні чи в квітні

Настанови
• Щоб захистити ринки ЄС та США, споживачів від
проблематичної продукції
• Щоб захистити чесних українських виробників, експортерів
від недобросовісної конкуренції
• Україна все ще може експортувати (не в чорному списку).
• Остаточною санкцією в разі постійних порушень може бути
заборона, як це відбувається, наприклад, з медом.
• Окрім витрат та перепон для української сторони існує
багато проблем, про які повідомляють в ЄС, пов’язаних з
суперечливим впровадженням, що призводить до
припинення торгівлі
• Потрібно покращити
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Підтримувати, додатково
•

Господарства повинні мати багаторічний план ведення органічного
господарства: повна сівозміна з належними стратегіями боротьби з
бур’янами, шкідниками та хворобами та стратегією покращення родючості
ґрунту
- підтверджений місцевим дослідним інститутом, університетом?)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Організована післяврожайна обробка: зберігання на господарстві, очистка,
сушка, боротьба зі шкідниками, транспортування, елеватор
Обмежене приєднання нових полів (і нульовий перехід)
Вимагається повідомлення про діяльність інспектору/контролюючому
органу
Обладнання достатньої потужності функціонує
- Може бути обладнане приборами для відстеження
Інспектор повинен мати змогу побачити пусту, використану тару
Інспекційні команди (власний перекладач сертифікаційного органу), 25%
місцевих органів влади
Інспекція та відбір зразків протягом сезону (3-4 рази?)
При виявленні залишків заборонених речовин все господарство і всі
культури втрачають органічний статус
Інспекційний звіт доступний контролюючим органам імпортерів
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Не для всіх

• Спочатку для всіх операторів, але через рік чи два
• Лише для ‘ризикованих’ операторів, які
– Змінюють контролюючі органи <5 років
– Мають різні контролюючі органи в збутовому ланцюзі
(комплексна операція)
– Мали залишки заборонених речовин
– Опротестовують результати аналізів
– Недостатньо боряться з бур’янами та управляють
родючістю ґрунту, вживають недостатніх заходів для
уникнення перенесення чи забруднення
• Для операторів, які не викликають підозр, звичайний режим,
(нечисленні, незначні порушення)
– Також скорочення кількості запитів щодо надання
додаткової інформації
– Щоб інспектор концентрувався на інспекції, а не зборі
інформації
• Класифікація в документах на вантаж
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• У всіх країнах, що мають проблематичні культури (в тому

