
Єврокомісія бачить переваги стратегії "від ферми до вилки" 
для сільського господарства у наступних пунктах: 

● Методи виробництва, що задовольняють потреби 
споживачів, повинні забезпечувати більший дохід. 

● Більш активна участь фермерів у виробничому та 
переробному ланцюгах повинна забезпечити їх частку у 
доданій вартості сталого виробництва. 

● Зміна потреб споживачів дасть змогу створити нові 
бізнес-моделі, наприклад, у галузі рослинних білків та 
біоекономіки. 

● Підвищення продуктивності та зниження затрати за 
рахунок прогресу в інноваціях та технологіях повинні 
знизити вартість. 

● Відповідна винагорода та супровідний маркетинг, на 
думку ЄС, сприяли б поширенню вищих стандартів ЄС і 
тим самим відкривали б нові ринкові можливості у всьому 
світі. 

 
Таблиця 1: Переваги для сільського господарства 
  



● Захист посівів: 
Скорочення використання хімічних засобів захисту 
рослин на 50% до 2030 р. Крім того, ЄС хоче 
працювати над скороченням видачі дозволів на 
засоби захисту рослин державами-членами і 
одночасно сприяти випуску на ринок продуктів на 
основі біологічних діючих речовин. 

● Добрива: 
 Скорочення використання добрив на 20% повинно 

призвести до зниження на 20% втрат поживних 
речовин до 2030 року при збереженні родючості 
ґрунту. 

● Протимікробні засоби: 
 Скоротити використання в сільському господарстві та 

аквакультурі на 50% до 2030 року. 

● Насіння: 
 Спростити реєстрацію сортів 

● Органічне землеробство: 
 Розширення щонайменше до 25% у 

сільськогосподарських угіддях до 2030 року 

● Ринок: 
 ЄС хоче уточнити правила конкуренції для 

колективних ініціатив та закріпити позицію фермерів у 
виробничій та постачальній ланцюгах. 

 

Таблиця 2: Основні цілі стратегії "від ферми до вилки" 
 

 



● Правовий захист не менше, ніж 30% земельних угідь і 
морських районів ЄС як об’єктів мережі Натура 2000 
або Директиви про зберігання середовищ існування 
та дикої флори і фауни, серед яких щонайменше 
третина території знаходиться під суворою охороною. 

●      Не менше як 10% раніше використовуваних 
сільськогосподарських угідь можуть мати компоненти 
ландшафту з великим біологічним різноманіттям 
(напр., насадження чагарників або смуги квітів). 

● Визначення чіткої мети і заходів зі збереження цих 
територій і відповідний нагляд за ними. 

●     Висадження 3-х мільярдів нових дерев і розширення 
лісових масивів. 

● Збільшення обсягів запилення рослин комахами. 
● Зниження застосування хімічних засобів захисту 

рослин на 50% (аналог стратегії "від ферми до 
вилки"). 

●  Екологічна/біологічна обробка щонайменше 25% 
сільськогосподарських угідь (аналог стратегії "з 
ферми до вилки"). 

● Відмова від застосування хімічних засобів захисту 
рослин у "чутливих" регіонах. 

● Зменшення втрат поживних речовин (аналог стратегії 
"з ферми до вилки"). 

● Але: відсутність прагнення до локалізації 
використання територій/ 

 
Таблиця 3: Обрані цілі стратегії біологічного 
різноманіття 


