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Анотація. Належні сільськогосподарські практики (GAP) – це звіт правил ведення 

господарської діяльності та належних практик управління, що дозволяють реалізовувати 
економічні, екологічні та соціальні складові концепції сталого розвитку сільського 
господарства. В базовій настанові FAO з Належної сільськогосподарської практики 
передбачено ряд критеріїв, що стосуються вибору посівних площ, використання ґрунтів, 
водного менеджменту, внесення добрив та пестицидів, збирання урожаю, його обробітку 
та зберігання. В основі належних сільськогосподарських практик лежить виконання ряду 
принципів, пов'язаних з чотирма базовими елементами–  «чистий грунт», «чиста вода», 
«чисті руки» і «чисті поверхні» 
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В основі належних сільськогосподарських практик лежить виконання ряду 

принципів, пов'язаних з чотирма базовими елементами–  «чистий грунт», 

«чиста вода», «чисті руки» і «чисті поверхні». 

Комплексне та системне управління ризиками для безпечності продукції на 

етапі первинного виробництва здійснюється за допомогою ряду заходів, 

об’єднаних в концепцію Належних сільськогосподарських практик (GAP). 

Сучасні GAP являють собою звіт правил ведення господарської діяльності та 

належних практик управління, що дозволяють реалізовувати економічні, 

екологічні та соціальні складові концепції сталого розвитку сільського 

господарства. В базовій настанові FAO з Належної сільськогосподарської 

практики передбачено ряд критеріїв, що стосуються вибору посівних площ, 

використання ґрунтів, водного менеджменту, внесення добрив та пестицидів, 

збирання урожаю, його обробітку та зберігання. 

Метою досліджень є деталізація вимог Належної сільськогосподарської 

практики до води та водних ресурсів під час вирощування свіжих овочів і 

фруктів, охорони довкілля та раціонального використання ресурсів. 



 Основний текст. Згідно широкому визначенню, підхід GAP має на меті 

застосування наявних знань для реалізації екологічних, економічних та 

соціальних аспектів стійкого розвитку для сільськогосподарського виробництва 

та переробки сировини рослинництва і тваринництва. Результатом є безпечна 

та якісна харчова і нехарчова продукція сільськогосподарського виробництва. 

Базуючись на загальних принципах стійкого розвитку, підхід GAP  встановлює 

цілі, що підтримують розвинені на локальному рівні найбільш оптимальні 

практики для даної продуктивної системи, ґрунтуючись на бажаних прибутках 

та враховуючи встановлені ринкові потреби та зобов’язання і ініціативи 

сільськогосподарських виробників у застосуванні таких практик [1, 2]. 

Належні сільськогосподарські практики (GAPs) охоплюють наступні 

процеси в господарстві: 

1. Польові практики: вирощування культур, іригація, внесення добрив, 

культивація, збирання урожаю. 

2. Контроль за шкідниками: комахи, дикі тварини, використання хімікатів. 

3. Практики поводження з добривами: зберігання, компостування, 

застосування. 

4. Обробка зібраного урожаю: обладнання, процес відбракування, миття. 

5. Вода: водні ресурси, використання, хімічні речовини. 

6. Робоча гігієна: особиста гігієна, зручності. 

7. Навчання 

8. Ведення записів. 

Належні сільськогосподарські практики мають бути включені у загальний 

план ведення сільськогосподарської діяльності. Навчання є ключовим 

фактором гарантування ефективності належних практик. Результатом 

правильного планування є інформаційно обґрунтовані прогресивні рішення. 

Хід реалізації цих рішень потребує подальшого документування. Повна 

інтеграція GAPs і  BMPs (Best Management Practices Siting Tool) в плані 

сільськогосподарської діяльності вимагає виконання наступних кроків: оцінка 

сільськогосподарської діяльності, програма забезпечення якості, що деталізує 



вимоги до виконання процесів та до обладнання, включення в місцеві 

програми, здійснення екологічної оцінки процесів вирощування 

сільськогосподарських культур. Основні зусилля спрямовуються на зменшення 

ризику мікробної та пестицидної контамінації. Додатковими вигодами від 

впровадження програми є безпека працівників та захист довкілля. 

Оскільки більшість ризиків щодо безпечності свіжої продукції 

рослинництва пов’язані з водою, виникає необхідність у деталізації вимог 

Належної сільськогосподарської практики щодо застосування води та водних 

ресурсів. Це дасть можливість виробникам сільськогосподарської продукції 

мінімізувати ризик забруднення продукції хімічними та біологічними 

контамінантами. 

З позиції безпечності рослинної сировини, особливо тих овочів і фруктів, 

що вживаються у їжу сирими, вода є одним з найбільш критичних компонентів 

харчової безпеки у господарстві та під час здійснення операцій з 

післязбиральної обробки. Вода має потенціал передачі як хімічних, так і 

біологічних небезпечних факторів. Застосування забрудненої води на будь – 

якому етапі процесу вирощування продукції може містити патогени, що іноді 

спричиняють  шкоду здоров’ю споживача. 

Вода може бути джерелом багатьох патогенних штамів мікроорганізмів, 

включаючи Escherichia coli O157:H7, Salmonella, Shigella, Cryptosporidium, 

Cyclospora, гепатит А. Навіть незначне забруднення продукції деякими з цих 

мікроорганізмів може викликати тяжкі харчові отруєння. Слід зазначити, що 

часто важко визначити джерело мікробної контамінації свіжої продукції. Тому 

необхідно приділяти увагу якості та безпечності питної і зрошувальної води. 

Придатність води для зрошення оцінюють за ступенем її впливу на ґрунт, 

рослини та елементи зрошувальної системи. Якість зрошувальної води в 

Україні регламентується двома чинними нормативними документами: ДСТУ 

2730-94 «Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії» і ВНД 33-

5.5-02-097 «Якість води для зрошення». 



Екологічні критерії регламентуються ще двома стандартами: ДСТУ 

«Якість природної води для зрошення. Екологічні критерії» і ДСТУ «Якість 

води для систем крапельного зрошення. Агрономічні і екологічні критерії». 

Згідно нормативним документам, нормування якості води для зрошення за 

екологічними критеріями необхідно проводити за двома групами показників: 

а). Перша група – якість води і вміст речовин, що у деякій кількості 

необхідні для нормального функціонування агроекосистеми. 

б). Друга група – якість води і вміст речовин, що негативно впливають на 

стан і функціонування агроекосистеми і компонентів довкілля. 

У Законі України «Про основні принципи та вимоги до органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної продукції» зазначено загальні 

вимоги до органічного виробництва щодо використання води як інгредієнта 

органічної продукції, що відповідає вимогам, встановленим законодавством до 

води питної, а також використання технології, що не завдають шкоди здоров’ю 

людей, рослинам, добробуту тварин, запобігають забрудненню навколишнього 

природного середовища або мінімізують його.  

На сучасному етапі водні ресурси відіграють все важливішу роль в 

аграрному секторі економіки. Це зумовлено багатьма обставинами: 

необхідністю збільшення продуктивності сільського господарства, 

несприятливими кліматичними умовами в багатьох сільськогосподарських 

районах, диспропорціями в співвідношенні земельного потенціалу і 

можливостей щодо його забезпечення водними ресурсами та іншими 

факторами. 

В більшості регіонів світу і в нашій країні реалізувати земельну родючість 

неможливо без додаткової гідрорегуляції, тобто додаткового залучення води 

або її відведення [3, 4]. У світі загальне водоспоживання зросло за останні 20 

років вдвічі. 

За даними FAO, близько 70% світових зрошуваних площ зосереджено в 

Азії, причому 80% з них знаходиться в трьох країнах: Китаї, Індії, Пакистані. В 



Індії зрошувані масиви перевищують 20% всієї оброблюваної землі, в Китаї – 

45%. 

Термін окупності меліоративних заходів коливається від 5 до 14 років, для 

більшості сільськогосподарських культур поступаючись терміну окупності 

інвестицій в сільському господарстві. Однак на практиці ці нормативи часто 

перевищуються [5 –8]. 

Висновки. 

Належні сільськогосподарські практики є практичними настановами, що 

дозволяють виробникам сільськогосподарської продукції вирішувати ряд 

важливих завдань, зокрема раціонально використовувати природні, трудові, 

фінансові та інформаційні ресурси, зменшувати негативне навантаження на 

довкілля, гарантувати якість та безпечність продукції і відповідність діяльності 

законодавчим вимогам. Критерії належних практик стосуються вибору 

території господарювання, загального менеджменту сільськогосподарської 

діяльності, інтегрованого захисту рослин, раціонального використання ґрунтів, 

водних об’єктів і території. 
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Abstract. Good Agricultural Practices (GAP) is a report of business rules and good 

management practices that enable the implementation of the economic, environmental and social 
components of the sustainable agricultural development concept. The FAO Good Agricultural 
Practices Basic Setting provides for a number of criteria regarding crop selection, soil use, water 
management, fertilizer and pesticide application, harvesting, processing and storage. The basis of 
good agricultural practices is the implementation of a number of principles related to the four basic 
elements - "clean soil", "clean water", "clean hands" and "clean surfaces" 

Key words: good agricultural practices, quality and safe agricultural products, fresh 
vegetables and fruits, risks. 

 
  


