Органічне виробництво в агросфері
Опис курсу
Вибіркова дисципліна «Органічне виробництво в агросфері» озброює
студентів знаннями, які допомагають зрозуміти різницю між промисловим і
органічним сільським господарством. Промислове сільське господарство є
більш прибутковим на перший погляд. Але воно супроводжується
використанням синтетичних добрив і пестицидів, які погіршують здоров’я
людей, знижують природну стійкість живих організмів до шкідників і хвороб,
збільшують рівень викидів парникових газів, знижують якість грунтів.
Відповідно затрати на очищення води, на адаптацію до змін клімату повністю
нівелюють прибутки з агросфери.
Натомість органічне сільське господарство аж можливість зберегти і
збагатити природний капітал шляхом зниження шкідливих викидів в
середовище, створення додаткових поглиначів вуглекислого газу
і
примноження органічної речовини в грунтах, і збільшення біорізноманіття.
Органічне сільське господарство може стати каталізатором для процесу
переходу суспільства до «зеленої» економіки, а це єдиний шлях спасіння
людства від глобальної катастрофи.
Основні шляхи переходу приватних і фермерських господарств до
органічного сільського господарства висвітлюються при викладанні навчальної
дисципліни.
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