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напрямах, по-перше, шляхом забезпечення специфічного ринку, який
задовольняє зростаючі потреби споживача у органічній продукції, та, 
по-друге, як суспільного блага, сприяючи захисту природного 
навколишнього середовища, належному утриманню тварин, а також 
сільському розвитку.
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У Новоград-Волинському районі Житомирської області 
знаходиться одне з найбільших органічних господарств України – 
ПП «Галекс-Агро», засноване в 2008 році. Це змішане господарство з 
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молочним тваринництвом і польовими культурами, яке працює за 
стандартами Євросоюзу (EU Оrganic) і Швейцарії (Bio Suisse). Галекс 
Агро – перше господарство в Житомирській області, яке зважилося 
реалізувати модель повноцінної еко-системи, в якій поєднується 
вирощування органічних культур і органічне тваринництво. Наразі 
господарство вирощує  продукцію на площі 7 тис. га, з яких 5 000 га 
сертифіковані як органічне землеробство, 2000 га – перехідний період. 
Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових та 
зернобобових культур, зокрема пшениці, полби (спельти), жита, 
ячменю, вівса, пелюшки, бобів, вики, гречки та проса. 

В своїй діяльності ПП «Галекс-Агро» керується тим, що для 
оптимальних результатів при вирощуванні зернових культур 
необхідний правильний баланс гумусу в грунті і вміст поживних 
речовин. За правилами, органічні господарства не мають можливості 
використовувати азотні добрива, і рослини живляться тільки з грунту. 
Практика показує, що багато органічних господарств страждають від 
низького рівня урожайності і якості продукції (наприклад, зниженого 
вмісту білка у пшениці), що є наслідком негативного балансу гумусу в 
грунті. 

Вихід з такого становища є, і його допомогли знайти експерти з 
FIBL, які здійснюють консультативну підтримку підприємства в 
рамках проекту з розвитку органічного ринку в Україні. 
Найефективнішим рішенням в даному випадку стало введення в 
сівозміну бобових на зелений корм (конюшини та люцерни). 
Швейцарський досвід показує, що мінімально 20-25% бобових на 
зелений корм значно покращує ситуацію з поживними речовинами: 
підвищується врожайність з гектара і якість продукції. За рахунок 
цього поліпшується структура грунту, в ньому починають активно 
розвиватися мікроорганізми, черв’яки; поновлюється баланс гумусу; 
досягається ефект стримування росту бур’янів за рахунок 
вирощування швидкорослих бобових і постійного їх скошування з 
подальшим використанням для годівлі тварин. 

Таким чином, при органічному вирощуванні ніяк не обійтися без 
правильної сівозміни. При цьому, якщо рослинництво поєднується з 
тваринництвом, досягається ще кращий ефект, так як гній вноситься на 
поля, які потребують азоту. В 2010 році в селі Гульськ Новоград-
Волинського району ПП «Галекс-Агро» створено інноваційний 
молочно-товарний комплекс європейського зразка потужністю 500 
голів ВРХ з метою розвитку органічного тваринництва та відтворення 
на Поліссі м’ясо-молочної породи Симентал. Середній надій на корову 
наразі становить 22 літри на добу, або 6 700 літрів за 305 днів лактації. 
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В 2012 році підприємством розпочато будівництво та реконструкцію 
молочно-товарної ферми на 850 голів ВРХ в селі Городище Новоград-
Волинського району, де вже збудовано 50% загальної потужності, 
завезено 350 голів племінних нетелів породи Симентал.  

У липні 2008 року на базі підприємства було проведено перший 
в Україні семінар «Всеукраїнський День органічного поля» в рамках 
швейцарсько-українського проекту «Органічна сертифікація та 
розвиток органічного ринку в Україні», в якому приймали участь 9 
європейських країн. ПП «Галекс-Агро» три роки поспіль приймає 
участь у найбільшій міжнародній виставці органічної продукції 
«БіоФах» (BioFach) у м. Нюрнберг (Німеччина), на якій представляє 
українську органічну продукцію. Регулярна участь у виставках дає 
можливість ознайомлюватися з сучасними тенденціями розвитку 
світового органічного ринку, обмінюватися досвідом, а також 
налагоджувати міжнародні контакти для подальшого поширення ідеї 
органічного руху і розвитку органічного сектору в Україні. 

Наразі підприємство є учасником швейцарсько-українського 
проекту «Розвиток органічного ринку в Україні, 2012-2016 рр.», метою 
якого є сприяння розвитку органічного сектора в Україні та інтеграції 
українських малих та середніх підприємств в міжнародну торгівлю 
сертифікованою органічною продукцією. Діяльність підприємства в 
рамках проекту, який підтримується дослідним інститутом органічного 
сільського господарства (FiBL, Швейцарія), спрямована на 
розширення посівних площ під органічними орними культурами та 
здійснення заходів з покращення якості та збільшення обсягів торгівлі 
молочною продукцією в Україні. 




