Медіа-звіт
1. Експерт назвав шляхи збуту органічної продукції в Україні
2. Органічне виробництво в Україні займає 201 тисячу га — Березовська
3. Фермер назвав головні ризики органічного землеробства
4. Органічний імпорт в Україну зріс на 40%
5. ЄС підсилив перевірку органічних продуктів, що імпортуються
6. Мнение: Производители органики должны развивать внутренний рынок
7. Импорт органических семян чиа превысил 10 тонн
8. Исследование: 70% производителей органической продукции имеют проблемы со
сбытом
9. ORGANIC STYLE: в Украине появится первый органический супермаркет
10. Эксперт: Продажи органической продукции растут быстрее площадей под
органикой
11. С 1 апреля стартует грантовая программа от UHBDP
12. Эксперт: Импорт органической продукции вырос на 40%
13. В Одесской области под органическим производством более 100 тыс. га
14. Україна в 2019 році експортує перші партії органічної лохини
15. Імпорт органічних продуктів в Україну зріс на 40%
16. ДУМКА: Можливості для розвитку ринку органіки в Україні є
17. Аграрії Одещини отримають кошти на розвиток органічного виробництва
18. Украина в 2019 году экспортирует первые партии органической голубики
19. В Одесі розпочався щорічний конгрес «Органічна Україна 2019» ФОТОРЕПОРТАЖ
20. У 2019 році понад 10 органічних господарств сіятимуть амарант в Україні

21. Українські органічні кавуни в 2019 році можуть відправитись на експорт
22. В 2019 році Україна експортує перші партії органічної лохини
23. Майбутній ринок органіки – це не про кількість, а про якість
24. 70% виробників органічної продукції мають проблеми зі збутом
25. В Україні налічується понад 600 операторів органічного виробництва, – Олена
Березовська
26. «Органічний ринок стабільно демонструє зростання», – думка
27. Названо шляхи збуту органічної продукції в Україні
28. З 1 квітня стартує нова грантова програма від UHBDP для органічного та звичайного
виробництва
29. Одеська область входить до трійки лідерів з виробництва органічної продукції
30. В натуре: как украинские производители органики завоевывают рынки
31. Украина может стать производителем-лидером органического амаранта в мире —
мнение
32. Украина впервые экспортирует органическую голубику
33. Арника отправила в Японию первую партию органической кукурузы
34. Органический импорт в Украину вырос на 40%
35. Украина может занять нишу в мировом рынке органики — Галашевский
36. Органическим операторам необходимо подготовиться к новому закону — мнение
37. Органическая Украина 2019
38. Розпочав свою роботу III Міжнародний «Конгрес Органічна Україна – 2019»
39. В Україні працює понад 600 операторів органічного виробництва

