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УКРАЇНА
ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

08.12.09

смт.Володарськ-Волинський

№ 430

Про запровадження на території
району особливого карантинного
режиму по карантинному об’єкту
амброзії полинолистій

Відповідно ст.ЗЗ, 34 Закону України „Про карантин рослин”, у зв’язку
з виявленням вогнищ карантину бур’яну амброзії полинолистої,-щ 'виконання
розпорядження голови облдержадміністрації
від 13.11.09 № 363 „Про
запровадження на території області особливого карантинного режиму по
карантинному
об’єкту
амброзії
полинолистій”, подання державного
інспектора інспекції з карантину рослин по Житомирській області від 08.12.09
№23 та з метою непоширення її на території району :
т
г1. Запровадити з 08.12.09 року карантинний режим на території району по
І карантинному об’єкту -амброзії полинолистій та режимної зони на площі 0.5
• га по ДП ДАК “Хліб України” і залізничній станції Нова Борова ПівденноЗахідної залізниці Коростенського відділення.
2. Затвердити заходи з локалізації та ліквідації
полинолистої на території району (додаються).

вогнищ

амброзії

3.
Управлінню
агропромислового розвитку райдержадміністрації
(Дейнеко В.М.)протягом доби з моменту запровадження карантинного
режиму, довести про прийняте рішення керівників підприємств району, які
здійснюють господарську діяльність пов’язану з виробництвом, переробкою,
зберіганням, транспортуванням, оргівлею рослинними продуктами на території
карантинної зони, а також про :
„ *
- виконання фітоанітарних правил та здійснення фітосаніторних заходів;
- виконання розпорядження органів Державної служби - з карантину
рослин України, щодо проведення відповідних карантинних заходів .
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- реєстрацію у державній інспекції захисту рослин по Житомирській
області насіннєвого господарства ПП (СП) “Тадетел” с.Березівка;
- надання на вимогу спеціалістів Державної служби
рослин України відомостей про об’єкти регулювання;

з

карантину

- надання інспекторам з карантину рослин безперешкодного доступу
до об’єктів регулювання на будь-якій стадії виробництва, переробки чи
обігу для проведення інспектування , перевірки документації та відбору
зразків від об’єктів регулювання для визначення їх фітосанітарного стану;
-вивезення та/або ввезення об’єктів регулювання у карантинну зону
за наявності карантинних та фітосанітарних сертифікатів;
- про відповідальність юридичних і фізичних осіб, керівників,
землевласників і землекористувачів про їх відповідальність за виконання
заходів боротьби з карантинним організмом амброзією.
3.1. Щороку до 01 листопада
про
виконання
розпорядження
інформувати райдержадміністрацію та державну інспекцію з карантину рослин
)Житомирській області.
4.
Контроль за виконанням розпорядження покласти- на г,.заступника
голови райдержадміністрації Пантуса В.В.

Перший заступник голови
державної адміністрації
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови районної
державної адміністрації
08 . 12.09
№430
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З А Х О Д И
з локалізації та ліквідації вогнищ амброзії полинолистої
на території Володарсько-Волинського району
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1. Забезпечити проведення лаколізаційно-ліквідаційних заходів у
виявлених вогнищах на загальній площі га, у т.ч. вул., буд.,-га, угіддя-га.
Здійснити обробку
гербіцидами згідно з ' ЕІереліком пестицидів і
агрохімікатів дозволених до використання в Україні.
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Для ліквідації вогнищ карантинних бур’янів в полі значення мають
агротехнічні заходи боротьби : правильне чергування культур в сівозміні,
обробіток грунту під догляд за посівами, спрямований на зменшення
запасів насіння бур’янів у грунті та попередження повторного засмічення як
грунту, так і врожаю сільськогосподарських культур.
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Для боротьби з амброзією полинолистковою на землях, узбіччях
доріг, вулицях населених пунктів використовувати всі доступні заходи:
культивація, підкошування, випалювання.
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У населених пунктах:
-скошування бур’янів перед цвітінням в період бутонізації;
- виривання карантинних бур’янів з коренем та знищення їх шляхом
спалювання у спеціально визначених місцях з наступним висівом на цих
ділянках багаторічних трав.
Керівники сільськогосподарських підприємств,
виконкоми сільських, селищних рад
Червень-вересень щороку
2. Інформувати державну інспекцію з карантину рослин по області про
хід виконання заходів з локалізації і ліквідації вогнищ амброзії полинолистої,
по господарствах, населених пунктах, присадибних ділянках.
Управління агропромислового розвитку
рай держадм ін істрації
Щороку до 1 листопада

