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О РГАНІ Ч НА УК Р АЇ Н А
В Україні таки почалися зміни на краще. В цьому переконуєшся, читаючи журнал
“The Ukrainian” (видається українською і англійською мовами). Пропонуємо вашій
увазі звернення до українців головного редактора цього журналу Террі Пікарда,
опубліковане в числі 4 за 1999 рік. Докладне обґрунтування висловленої ним ідеї ви
знайдете в цьому ж числі “The Ukrainian” у статті “Organic Ukraine”.
Террі Пікард,
Головний редактор журналу “The Ukrainian”

СТРИБОК І ОБХІД
Лелеки фактично зникли у Західній Європі. Цими днями дивився передачу по телевізору, казали, що цих птахів тепер можна побачити лише в східній Польщі. А в Україні вони — звичайне явище, варто
від’їхати на 20 км від Києва.
Прісноводний рак, що вважався делікатесом, особливо у
скандинавських країнах, зараз майже зник у річках і струмках Західної
Європи. Довелося розводити його американського родича у водах
Скандинавії. В Україні прісноводний рак поширений, великого
свіжого рака можна придбати на базарі в центрі столиці за 15 гривень.
Ще не так давно багато річок Європи оголосили "мертвими".
Розпочалися великомасштабні програми по відновленню в них життя.
Пам’ятаю той день, коли повідомили: нарешті риба з’явилася в Темзі.
Потім важко було повірити, що повернувся навіть лосось. А тепер
Террі Пікард
порівняйте це з Дніпром, де рибальство триває цілий рік і люди
ловлять велику кількість зубатки смугастої, щуки, судака.
Багато кухарів-аматорів, таких, як ваш покірний слуга, оцінили якість і смак
місцевої продукції — від домашнього бекону, усіх видів м’яса до величезної
кількості свіжих овочів, селянських (не інкубаторних) яєць, чудових молочних
виробів на кшталт сиру, масла та знаменитої української сметани.
Однією з причин зникнення лелек у сільській місцевості на Заході,
зменшення, а в деяких місцевостях і зникнення риби в річках є велика кількість
пестицидів та добрив, які розпорошують і виливають на сільськогосподарські угіддя.
Ці шкідливі речовини отруюють фауну, просочуються у водяні шляхи.
В Україні через брак коштів зараз вживають незначну кількість добрив і
пестицидів. Унаслідок цього зберігається кількість і розмаїтість тваринного та
рослинного світу. А зернові культури виростають природним шляхом — або, як
прийнято говорити, “органічно”.
За повідомленням Sky News, на ринках і в супермаркетах Заходу
спостерігається дефіцит органічних харчових продуктів. Хоч і коштують вони значно
дорожче, оскільки на їхнє виробництво витрачається набагато більше грошей.
От ми й підійшли до стрибка та обходу. Можливо, Україні варто
“перестрибнути” через хімічні методи ведення сільського господарства,
обминути цю фазу й одразу перейти до природного землеробства, стати
“органічним сільськогосподарським угіддям” Європи. В такий спосіб можна буде
задовольняти чітко визначені потреби, не руйнуючи при цьому землі власної країни.
Інша справа, чи буде це до смаку європейській сільськогосподарській політиці
Спільного ринку. Малоймовірно. Схоже, ця структура така ж “комуністична”, як і колишній СРСР, а преса аж рясніє на повідомлення про такий же високий ступінь
корумпованості.
В усякому разі я висловив ідею.
Бажаю всім харчуватися смачною та здоровою їжею!

