
Євген Павловський - лауреат конкурсу 
Інституту стратегічних оцінок
Весна для сту
дента 5-го курсу 
факультету АТЕ 
Євгена Павлов- 
ського була дуже 
напруженою, 
адже він захищає 
диплом. Але за
хист диплому• 
це ще не все, бо 
він став одним із 

• переможців кон
курсу «Природ
не землеробство 
України - шлях до 
здоров'я і добро
буту нації», який 
був організо
ваний Інститу
том стратегічних 
оцінок при Пре
зидентському 
фонді Леоніда 
Кучми «Україна».

паралельно із виступами студентів- зустрів Семен Аятонець - людина, яка 
Метою конкурсу е формування еко- переможців, - розповідає Євген. - Я до- мас прижиттєвий пам’ятник, а фран- 

логічного світогляду й активної жит- повідав на тему: «Біологічний захист цузи зняли про нього фільм. Господар- 
тєвої позиції у майбутніх спеціалістів- персика». Цей дослід закладений у на- ство вже давно не використовує оран- 
аграріїв, а також в усвідомленні ними шому університеті та має перепекти- ку, у сівозміні присутні багаторічні 
необхідності екологізації всіх сфер ви, тому що Південь України є місцем трави та вносяться органічні добрива, 
господарської діяльності як пріори- промислового садівництва, а вироще- Всіх вразив ґрунт, його можна назвати 
тетного напряму державної аграрної ні чисті фрукти більш цінні, і це ро- «живим», хоча весна була сухою. Він 
політики. бить тему актуальною. досить вологий та пухкий, а це мрія 

Переможців запросили до ІІолта- Коли закінчилась офіційна части- будь-якого агронома та найкращі умо
ви. і це не випадково, бо саме на Пал- на, нас порадували українським піс- ви для рослин. На такому ґрунті отри- 
тавщині знаходиться всесвітньо відо- нями, полтавським варениками та га- мутоть до 60 ц/га пшениці, не викорис- 
ме підприємство «Агроекологія», яке лушкамн, а також екскурсією містом, тонуючи мінеральних добрив. Після 
вже 30 років йде шляхом природно- Голова Федерації органічного земле- спілкування з С. Антонцем, був смач- 
го землеробства, вирощує та отримує робства України Є. Мілованов особис- ний обід з чистих та справжніх про- 
екологічно чисту продукцію рослин- то привітав переможців і наголосив, дуктів.
ництва та тваринництва. що наша держава посідає 22-е місце в Особливо хотілось би подякувати

- У перший день відбулося пленарне світі за площами, які зайняті під орга- моєму науковому керівникові: доцен-
засідання, нас привітав Леонід Дани- нічним сільським господарством, але ту, к.с-гл. Тетяні Володимирівні Ге-
лович Кучма, який підкреслив важ- закон про органічний рух так і не був расько, без праці та наполегливості і,
лнвість того, що аграрне виробництво прийнятий. що не менш важливо, ентузіазму якої
повинно забезпечувати населення якіс- Наступного дня нас очікувала по- всього цього могло б і не бути у моєму
ною, здоровою продукцією. Виступи їздка на підприємство «Агроекологія» житті.
вельми поважних гостей проходили - адже краще один раз побачити- Нас Світлана ТУРЧИНА


