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ПІОНЕРУ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА УКРАЇНИ – 80 

 
 
20 серпня цей поважний ювілей відзначив наш 

випускник, Почесний професор нашої академії, 
засновник приватного підприємства «Агроеко-
логія» Шишацького району Семен Свиридоно-
вич Антонець. 
Син Землі, Людина – легенда, борець за здо-

ров’я людей, а загалом – це унікальна особис-
тість. 
І унікальність його в тому, що він – творець 

неоціненного багатства людства – органічного 
землеробства. 
Понад 40 років у господарстві запроваджено 

ґрунтозахисний, вологонакопичувальний і воло-
гозберігаючий обробіток ґрунту без застосуван-
ня синтетичних мінеральних добрив, хімічних 
засобів захисту рослин. 
Динамічна система органічного землеробства, 

за якою працює С. С. Антонець особливо актуаль-
на нині, коли йде глобальне потепління. Саме ця 
система вписується в положення природоохо-
ронної Конвенції, прийнятої Організацією 
Об’єднаних Націй, про зміну клімату, про біоло-
гічне різноманіття, по боротьбі з опустелюван-
ням. І, дякуючи цій системі, це господарство, в 
умовах сильного дефіциту вологи, є оазою серед 
спекотного степу. 
Уже тривалий час ґрунти України мають 

від’ємний баланс фосфору, калію, азоту. У ґрунт 
надзвичайно мало повертається поживних речо-
вин, винесених урожаєм. В «Агроекології» це 
вирішується шляхом вирощування і заробки в 
ґрунт сидеральних культур: гречки, олійної редь-
ки, гірчиці. Тут використовуються на сидерати 
навіть бур’яни і падалиця сільськогосподарських 
культур. А люцерна та еспарцет ще й насичують 
ґрунт дармовим азотом, що фіксується бульбоч-
ковими бактеріями з повітря. 
У господарстві культивується своєрідна сіво-

зміна з великим набором культур на противагу 

великим холдингам, де вирощується лише куку-
рудза, соняшник, соя. 
Семен Свиридонович невипадково назвав гос-

подарство «Агроекологія», адже екологія – це 
взаємодія живих організмів з навколишнім при-
родним середовищем, і господарювання тут ба-
зується на збереженні та природному відтворен-
ні родючості ґрунту. 
Дбаючи про родючість землі, його заповітна 

мрія – залишити її живою, родючою для дітей, 
онуків, правнуків, для майбутніх поколінь. І він 
впевнений у тому, що це буде так, адже вміст 
головного показника, що визначає родючість 
ґрунту, – ґумусу, зростає. 
Не дивлячись на складні погодні умови, в гос-

подарстві щорічно одержують добрі врожаї зер-
нових культур. Ось і нинішнього року зібрано 
щедрий урожай з високими якісними показни-
ками. Так, озима пшениця має показники, що 
відповідають не лише найвищим українським, а 
й світовим стандартам: середній вміст білка по-
над – 15 %, клейковини – 29–30 %. Отже, хліб з 
цього зерна буде запашним, смачним, а головне, 
корисним для здоров’я, а переробний цех під-
приємства порадує споживачів сертифікованими 
крупами та борошном у широкому асортименті. 
Ґрунтозахисний обробіток, сидерація, внесен-

ня гною – основні складові органічного земле-
робства. Щороку в середньому на кожен гектар 
вноситься 10 т перегною, а на полях, що потре-
бують удобрення в поточному році, вивозиться 
100 т/га гною. 
В «Агроекології» тісно збалансовані галузі 

рослинництво і тваринництво. Тут понад 5,5 тис. 
голів великої рогатої худоби. За 7 місяців ниніш-
нього року вироблено понад 7,1 тис. т молока, 
сертифікованого державою для виробництва 
продуктів дитячого харчування. Це молоко міс-
тить у середньому 3,68 % жиру й 3,23 % білка, 
цінних за своїми властивостями для повноцінно-
го харчування людей. 
С. С. Антонець – особистість, яка не зупиня-

ється на досягнутому. Він чує землю, її потреби і 
тому великого значення надає її обробітку. 
Поставивши завдання створення таких аґреґа-

тів, які б на висоті точки росту – це до 4 см – зрі-
зали рослини і, щоб ці аґреґати мали гостре лезо 
і, щоб вони не забивалися веґетативною масою 
рослин. Над цим працювали вчені Національно-
го наукового центру «Інститут механізації та 
електрифікації сільського господарства». Такий 
аґреґат був сконструйований у дослідному цеху 
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цього Інституту. А над удосконаленням підрізу-
ючого робочого органу працюють передові вчені 
Національної академії наук. 
Говорячи про практичне втілення органічного 

землеробства Семен Свиридонович підкреслює: 
«З кожним роком ми краще пізнаємо землю, де-
що змінюємо у її обробітку й збільшуємо уро-
жай. І що нас найбільше радує – стан ґрунту з 
кожним роком покращується. Він краще і легше 
піддається обробітку, зростає родючість, поля 
вже можуть самостійно протистояти водній і віт-
ровій ерозії, вони утримують більше вологи». 
Завдяки саме його зусиллям і вболіванням за 

здоров’я людей був прийнятий Закон України 
«Про виробництво та обіг органічної сільськогос-
подарської продукції та сировини». 
Земля, як живий організм, потребує захисту, її 

не можна нівечити плугом, труїти пестицидами 
та хімічними добривами, а отже, нищити здо-
ров’я людини, котра споживає продукти отрує-
них полів – і хліб, і молоко, і м’ясо. 
У листі до С. С. Антонця у 1990 році народ-

ний академік Терентій Семенович Мальцев пи-
сав: «Вот бы в наше село такого председателя. 
Вы действительно человек, любящий землю, 
сельское хозяйство и свой народ. У нас ценят 
таких людей и называют обычно – «это настоя-
щий мужик». Низкий поклон, успеха Вам и все-
му Вашему коллективу. Сейте, растите, приум-
ножайте свое богатство». 
Здобутки Семена Свиридоновича гідно оціне-

ні державою, він – Герой Соціалістичної Праці, 
Герой України, Почесний академік Національної 

академії аграрних наук України, Почесний про-
фесор цілої низки університетів і академій, Лау-
реат багатьох премій і рейтингів усіх рівнів – від 
міжнародного до місцевого, кавалер великої кіль-
кості міжнародних, державних і церковних наго-
род. 
І як не навести слова французького режисера, 

члена міжнародної організації «Земля та гума-
нізм» Колін Серро: «Такого живого ґрунту я ніде 
не бачила, у більшості країн світу він мертвий. У 
мсьє Антонця він живий, розсипчастий, паху-
чий». 
Семен Свиридонович – видатний український 

агроеколог, ім’я якого занесене до реєстру най-
відоміших європейців. 
Він залишив незгладимий автограф на Землі. 
Нам приємно, що йому встановлено погруддя 

на території нашої академії. І проходячи мимо, 
дивлячись на його, спрямований у далечінь по-
гляд, подумаймо: це людина майбутнього. Ко-
лись ми будемо екологічно освічені й розуміти-
мемо, що потрібно дбати про здоров’я нації, про 
здоров’я людини. А він про це дбає уже сього-
дні. 
Тож, дай йому, Боже, здоров’я ще на багато-

багато років плідної діяльності. 

Аранчій В. І., ректор академії, професор, 
Опара М. М., кандидат сільськогосподар-

ських наук, Заслужений працівник сільського 
 господарства України 

 

 




