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      Розсадник родини Лановенко 

 25 років досвіду виробництва садивного матеріалу

 Культури:

          яблуня та груша на карликових підщепах; 

           сіянці волоського горіха.

 органічна методика вирощування саджанців



   НАПРЯМИ  ДІЯЛЬНОСТІ

 розроблення бізнес-планів

 підбір ділянок під сад

 проектування закладення садів

 реалізація високоякісного сертифікованого 

садивного матеріалу 

 послуги з закладення саду

 консультаційне супроводження садівництва 

 



    Принципи  органічного  вирощування  саджанців  у 

Розсаднику родини  Лановенко:

1. Використання «свіжої» землі та сидератів;

2. Ручна праця  для боротьби з бур’янами (жодних гербіцидів);

3. Біологічна система захисту та живлення;

4. Повний цикл вирощування.

       



         Біологічна система захисту 

    проти хвороб та шкідників

 ентомофаги (трихограма, сонечка, інші комахи)

 біосистема живлення (біогумус+органічні препарати)

Органічний захист

Вартість біопрепаратів (вітчизняного виробництва) з 

розрахунку на 1 гектар на 1 сезон: 

Захист та живлення –  22-26 тис. грн  ≈ 1000$

(вартість хімії для конвенційних садів - 2200€)



2 серпня 2019 р. вступив у дію Закон 

України «Про основні принципи та 

вимоги до органічного виробництва, 

обігу та маркування органічної 

продукції»



ОРГАНІК  У  ЄС 

 ВИСТАВКА  BIOFACH  2019

    



Німеччина; 9,47

Франція; 6,95

Англія; 2,4
Італія; 2,35

Швеція; 2,2

Австрія ; 1,9

Іспанія; 1,8
Голандія; 1,7 Данія; 1,5

Німеччина
Франція
Англія
Італія
Швеція
Австрія 
Іспанія
Голандія
Данія

• Всі країни, що лідирують по обсягу споживання органік, показали приріст в 2017р. 
• Найбільший органічний ринок – це Німеччина – 9,4 млрд євро. 
• Разом із Францією, ці 2 країни займають майже 50% органічного ринку з 28 країн ЄС
• За останні 10 років органічний ринок в ЄС зріс більш ніж в 2 рази (з 16 млрд до 35 млрд$)

Найбільші органічні ринки в ЄС, млрд $, 2017
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Приріст по роках
Площа органічних 
яблуневих садів в ЄС 
(28 країн), га (органік + 
конверсія)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Площа органічних яблуневих 
садів в ЄС (28 країн), га 
(органік + конверсія)

62 120 66 541 64 029 58 694 51 039 46963

Приріст по роках  7,1 -3,8 -8,3 -13,0 -8,0

Площа органічних яблуневих садів в ЄС (органік+конверсія)



ТОП-7 сортів яблук, які органічно виробляють в ЄС*

Сорт
% від загального обсягу 
виробництва органічних 

яблук

Гала 18,8

Голден Делішес 14,4

Група Джонаголд 10,5

Елстар 9,3

Топаз 8,7

Бребурн 7,9

Пінова 4,6

       *За даними плодової конференції в Польщі, лютий 2018 р. 



ТОП-7 сортів яблук, які органічно виробляють в ЄС*

Сорт
% від загального 

обсягу виробництва 
органічних яблук

Гала 18,8

Голден Делішес 14,4

Група Джонаголд 10,5

Елстар 9,3

Топаз (імунний) 8,7

Бребурн 7,9

Пінова (імунний) 4,6

Разом (частка неімунних сортів) 72,4% (3/4 ринку)

       *За даними плодової конференції в Польщі, лютий 2018 р. 



Потреби ринку/покупців Вибір сортів



ЄС: обізнаність споживачів буде лише збільшуватись

      Прогноз сільського господарства ЄС на 2018-2030 роки,

 розроблений Європейською Комісією.

•З точки зору загальних, головних висновків, у звіті ЄК були визначені так звані драйвери, які впливатимуть на ринок 

сільського господарства протягом наступного десятиліття в ЄС та за його межами, враховуючи вплив поведінки 

споживачів на цих ринках

•Наприклад, було сказано, що споживач та громадяни стануть більш усвідомленими щодо своєї їжі, її джерел та 

впливу на навколишнє середовище та зміни клімату

•Для виробників це призведе до більш високих витрат на виробництво, але також стане можливістю диференціювати 

свою продукцію, додаючи цінність при зниженні негативного кліматичного та екологічного впливу. Це буде 

відображено в альтернативних виробничих системах, таких як місцеві, органічні та інші сертифіковані виробничі 

потужності.



Вартість органічних яблук в Німеччині, червень 2019

Джонаголд 1 кг = 5,07€ Natyra 1 кг = 5,07€



BIOFACH  2019

    

Екологічна 
упаковка



BIOFACH  2019

Кооператив Von Herzen (Австрія)

Органічні насадження – 800 га яблуні та груші 

Рік заснування - 2008 

Щорічна продуктивність органічного саду – 

13 000 тонн товарних яблук та груш

Позиція директора кооперативу:

 «Конвенційні (неорганічні) яблука австрійцям 

вигідно вирощувати лише у випадку, якщо це 

клубні сорти, які коштують в рітейлі дорожче 

за звичайні» 



МАРКЕТИНГ

       Вартість товарних органічних яблук в ЄС – 3-5€/кг, продажі зростають щороку 

      25-30% від роздрібної ціни отримують фермери

      Виробники вкладають кошти в маркетинг, пояснюючи 

      як саме вирощується органічне яблуко та як це корисно

АКЦЕНТИ:

• Родинна праця та родинна власність

• Простежуваність на упаковці (проект «Біографія)

• Емоційна складова – фермер з радістю займається садом та збирає урожай

• Екологічний аспект. Підтримання біорізноманіття (приваблення комах в сад і т.д)



МАРКЕТИНГ



МАРКЕТИНГ



МАРКЕТИНГ



ЧИ БУДЕ ДОСИТЬ МІСЦЯ НА 

РИНКУ «ОРГАНІК» ДЛЯ НОВИХ 

ГРАВЦІВ В УКРАЇНІ? 



СТАН  ОРГАНІЧНОГО  САДІВНИЦТВА  В  УКРАЇНІ

      Площа органічних садів в Україні – близько 2500 га – 7% від загальної 

площі насаджень

      За даними «Organic Standard» в нашій країні лише 154 сертифіковані 

виробники органічних ягід, 39 виробників овочів і 31 виробник фруктів

      Нові органічні інтенсивні насадження (на карликових підщепах) 

закладаються в Україні останні 8-10 років, в той час як в ЄС – 30-40 років.

      Частка сертифікованих органічних земель в Україні – 1%, в ЄС – 

близько 5-10%.

      



         реанімуємо високорослі            висаджуємо інтенсивні сади?

Урожайність – до 5-10 т/га

Продукція: лише плоди на переробку

Урожайність – від 40-45 т/га

Продукція: товарні плоди, некондиція на переробку

 СТРУКТУРА ОРГАНІЧНИХ САДІВ В УКРАЇНІ



Украї%на – збільшуємо експорт органік продукції%?

     Як Україні посісти своє місце на світовому ринку органічної продукції:

     1. Впровадження систем сертифікації, систем менеджменту якості

     2. Кооперація та об’єднання малих партій у великі

     3. Розвиток переробки

     4. Репутація українських виробників як надійних постачальників, 

         напрацювання досвіду в експорті

Експорт органічної продукції з України у 2018 р – на суму всього 

близько 100 млн €



Яблука свіжі. Експорт

Рік Тон Країна імпорту

2016 1041 Австрія

2017 5095 Австрія, Угорщина, Польща

2018 4398 Австрія, Німеччина, Угорщина, 
Польща, Данія



Експорт
  

0,6-1 €/kg

Товарні яблука в свіжому вигляді 

(при правильному виборі сортів)

Cертифікація:

Global GAP, Bio Suisse, KRAV, 

Naturland Fair Trade 



Експорт
  

2018 р: 0,2-0,26€ 

2017 р: 0,35€

Яблука як сировина 1-го сорту (зірвані з дерева)

 
Вирощування яблук в нових органічних 

садах (інтенсивних) має сенс лише для 

власної переробки, а не на експорт! 

(приклад компанії-виробника органік соків 

«Золотий Пармен»)



Переробка
  

Згідно з аналітикою тенденцій споживання на європейському 

ринку, можна виділити основні бізнес-моделі, які мають 

найбільшу динаміку зростання в ОРГАНІК сегменті: пюре, 

соки NFC, сушені яблука, заморожені яблука

  Ринок конвенційного яблучного концентрату не показує приріст останні 5 років

  Ринок органічного яблучного концентрату зростає щороку на 1,5%

  Компанії-переробники, як TB-Fruit, заявляють про розширення площ для 

вирощування органічної сировини



ПЕРЕРОБКА: ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ

        Дитяче харчування є 

зростаючим бізнесом у Європі, 

тому що є великий попит з боку 

Азії та Північної Америки. 

         Клієнти на цих ринках 

довіряють європейським 

компаніям більше, ніж місцевим. 

Своєю чергою, це приводить до 

зростання попиту на органічну 

сировину.



Контакти:

Web: www.ukr-sad.com.ua 

E-mail: ekogarden1@gmail.com 

Tel.:  +38(097)945-86-82

Facebook: Valentina Lanovenko

        

Бажаю успіхів!

Валентина Лановенко

http://www.ukr-sad.com.ua/
mailto:ekogarden1@gmail.com
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