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УКРАЇНА
ЧЕРНЯХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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Про запровадження особливого
карантинного режиму на
території Черняхівського району
в зв’ язку з виявленням карантинного
організму - амброзія полинолиста

У з”язку з виявленням карантинного бур”яну амброзія полинолиста на території
Черняхівського району, що підтверджено актом перевірки від 22.09.05р., з метою
локалізації і ліквідації карантинних організмів, керуючись ст.,ст. 8,96,10 Закону України
“Про карантин рослин” та ст.21 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” :
1. Запровадити особливий карантинний режим по амброзії полинолистої на
території. Черняхівського району з 23 вересня 2005 року.
^

2. Підприємствам всіх форм власності :
2.1.
Заборонити вивезення за межі Черняхівського району підкарантинної
продукції без карантинних сертифікатів, які видає Державна інспекція з каран тину рослин
по Житомирській області, після проведення догляду цих вантажів та на основі
лабораторної експертизи.

2.2. Суворо дотримуватись карантинних вимог на своїх територіях та на територіях
своїх структурних підрозділів при транспортуванні, зберіганні, переробці та реалізації
продукції рослинного походження, на яку розповсюджується карантинні обмеження щодо
карантинних бур”янів.
2.3. Заборонити висівати насіння сільськогосподарських культур, якщо немає
заключення районної насіннєвої інспекції. Проводити міжгосподарський обмін
насіннєвого матеріалу, використовувати на корм тварин зерно відходи, які містять насіння
карантинних бур”янів без запарювання або розмелення до часток розміром не більше 1
мм. Непридатні до споживання відходи, засмічені амброзією, знищувати шляхом
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спалювання наїмісцевих сміттєзбірийках в присутності інспекторів карантинної інспекції.
Використовувати транспортні засоби, склади і тару з під засміченого зерна, зернят
соняшника тільки після термічного або механічного обробітку.
2.4.
Проводити заходи по боротьбі з карантинним бур”яном - амброзією
полинолистою агротехнічними методами ( шляхом низького скошування або виривання з
корінням ) та хімічним шляхом - обприскування гербіцидами.
3. Затвердити спеціальні карантинні заходи по Черняхівському району в зв'язку з
виявленням карантинного організму - амброзія полинолиста (додаються).
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрацїї, начальника управління агропромислового ровитку Собчеико О.В.
по питаннях АПК.

Голова державної
адміністрації

М.М.Ченков

Затверджено
Розпорядженням голови районної
державної адміністрації
ЛвМ
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Спеціальні карантинні заходи по Черняхівському району у зв”язку з виявленням
карантинного організму-амброзія полинолиста
№№
пп

Заходи

Виконавець

1. Організаційні заходи
1.

Обстеження сільськогосподарських земель, посівів в
наступні періоди:
а) на посівах зернових культур - від фази кущення до фази
виходу в трубку;
б) на посівах зернобобових, технічних - в період
стеблування;
в) в садах перед першим або другим міжрядним обробітком;
г) на посівах б/трав - перед другим укосом;
д) на необроблюваних землях, землях, які прилягають
до залізничних колій ,на підприємствах з переробкою
сільгосппродукції - перед цвітінням бур”янів.

2. Попереджувальні заходи

1.Проведення міроприємств направлених на зменшення
занесення і поширення насіння амброзії полинолистої.

Керівники підприємств,
організацій всіх
форм власності

а) спеціальне очищення насіннєвого матеріалу;
б) своєчасне збирання врожаю;
в) скошування амброзії на узбіччях доріг і т.д.;
г) підготовка кормів до згодовування.
2. Створення оптимальних умов росту і розвитку
сільгоспкультур :

Керівники сільгосішідприємств

а) посів районованих культур;
б) посів в оптимальні строки.
III. Механічні заходи
1. Скошування рослин амброзії на узбіччях доріг,
смітниках, машинних і кормових дворах, смугах відчуження
ліній електропередач, на залізничних насипах, станціях,
на підприємствах, які переробляють, приймають зерно.

Керівники
підприємств

ГУ. Агротехнічні заходи
1. Дотримання чергування культур в польових
сівозмінах.
2. Своєчасний основний і передпосівний обробіток
грунту.
3. Своєчасний догляд за посівами.

У. Хімічні заходи
1. Застосування гербіцидів на сільськогосподарських
культурах.

Державний інспектор
з карантину рослин
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Керівники с.г.
підприємств

