
Живи 
органічно  

 у рослинництві заборонено викори-

стовувати ядохімікати для бороть-

би з бур'янами, шкідниками й хво-

робами рослин, а також мінеральні 

добрива синтетичного походження, 

при цьому захист рослин 

здійснюється переважно препара-

тами натурального походження, а 

для живлення ґрунту й рослин ви-

користовуються органічні добрива; 

 категорично заборонене викори-

стання генетично модифікованих 

організмів; 

 у тваринництві не дозволяється за-

стосовувати стимулятори росту, 

гормони й антибіотики, а для ліку-

вання тварин використовуються 

профілактичні засоби й гомеопа-

тичні препарати. 

Органічні  продукти  –  
це такі  продукти,  при 

виробництві  яких:  

Учні ЗСШ №100 

Якщо бажаєш бути здоровим -  
живи в гармонії з природою 

Вказаний Євролисток використовуєть-
ся на етикетках продукції, що вироблена у 
відповідності до органічних стандартів Єв-
ропейського Союзу /Постанова Ради (ЄС) 
№834/2007 від 28 червня 2007 р. щодо ор-
ганічного виробництва та маркування ор-
ганічних продуктів і скасування Постанови 
(ЄЕС) №2092/91/, а також Регламенту Ко-
місії (ЄС) №889/2008 від 5 вересня 2008 
р."  



 Відмінні смакові якості, 

відсутність шкідливих 

домішок, високі стандарти 

якості органічної про-

дукції, мають позитивний 

вплив на ваш організм, 

охороняють ваше здо-

ров'я. 

 Органічні продукти без-

печні для людини й навко-

лишнього середовища, 

вони не забруднені нітра-

тами, важкими металами, 

залишками пестицидів, 

гербіцидів й інших ре-

човин хімічного синтезу. 

Переваги органічних продуктів  

 Органічні продукти не містять 
хвороботворних мікроор-
ганізмів, паразитів і алерген-
них компонентів. 

 Органічні продукти не містять 
генетично модифікованих ор-
ганізмів і речовин, зроблених 
на їхній основі. 

 Органічні продукти зберіга-
ють живильні властивості, 
якість, безпечність й нату-
ральний склад при перероб-
ці, оскільки використовують-
ся тільки натуральні методи 
переробки й традиційні ре-
цепти, природні речовини й 
матеріали для пакування, за-
боронене використання син-
тетичних ароматизаторів, 
консервантів, добавок і т.д. 

 Вживання органічних про-
дуктів опосередковано спри-
яє збереженню навколишньо-
го середовища, а саме пози-
тивно впливає на відтворен-
ня природної родючості 
ґрунтів, сприяє збільшенню 
природного біорізноманіття; 
поліпшує здоров'я тварин, 
оскільки застосовуються такі 

методи їхнього утриман-
ня, які узгоджуються з їх 
природними потребами й 
не заподіюють страждан-
ня тваринам. 

 


