Інформаційний моніторинг проведеної роботи відділами контролю в
сфері насінництва та розсадництва терорганів Держпродспоживслужби за
період 20.05 - 24.05.2019 р.

Відділами контролю в сфері насінництва та розсадництва Управлінь
фітосанітарної безпеки терорганів Держпродспоживслужби проведена
роз’яснювальна робота серед 252 суб’єктів насінництва та розсадництва,
сільськогосподарських виробників, реалізаторів насіння та споживачів,
підготовлено та розміщено 14 статтей, які опубліковані на офіційних
веб-сайтах, 3 статті печатних ЗМІ.
За звітний період в Рівненській області відбувся виступ начальника відділу
нагляду в насінництві та розсадництві Михайленко О.М. на КП «Міськрайонне
радіомовлення «Радіо-Шанс» в рубриці «Поради спеціаліста» на тему:
«Гречка – безцінна культура».
В Кіцманському та Заставнівському районах Чернівецької області по
місцевому радіо, в період з 20 по 24 травня, Болембах Ольгою Василівною –
головним спеціалістом відділу контролю в насінництві та розсадництві
управління
фітосанітарної
безпеки
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області було здійснено два виступи по
місцевому радіо. В радіопередачі «актуальне для аграріїв» області виступи
здійснено на теми: «Часткова компенсація вартості придбаного насіння» та
«Увага – фальсифіковане насіння».
23.05.2019 в Луганській області заступник начальника управління –
начальник відділу прийняв участь у телепроекті «Звіти наживо» регіональної
телерадіокомпанії «UA: Донбас».
Тема: «Звіт Департаменту АПР облдержадміністрації щодо стану
виробництва в агропромисловому комплексі Луганської області».

Відділами контролю в сфері насінництва та розсадництва надавались
методична та консультативно-роз’яснювальна робота, проводилось роз’яснення
щодо відбору середніх проб насіння ярих та озимих культур для визначення
посівних якостей, ведення насінницької документації, в яких лабораторіях
можна якісно перевірити насіння та садивний матеріал, а також надавалися
рекомендації щодо вимог до придбання якісного сертифікованого насіння та
садивного матеріалу.
Під час проведення консультативної та роз’яснювальної роботи,
вручались «Рекомендації підприємцям, які здійснюють оптову та роздрібну
торгівлю насінням та садивним матеріалом», в яких вказані вимоги,
передбачені законодавством України щодо реалізації овочевих, баштанних та
квіткових культур, також інформація щодо ввезення насіння і садивного
матеріалу на територію України.
Протягом звітного періоду проведено 6 планових перевірок: в т. ч. 2 в
Закарпатській, 1 в Житомирській, Полтавській, Рівненській та Сумській
областях, а також 6 позапланових перевірки в т. ч. 2 в Луганській та 2 в
Черкаській, а також 1 в Вінницькій та 1 в Рівненській областях.
За звітний період слід відзначити відмінну роботу спеціалістів відділу
контролю в сфері насінництва та розсадництва В Миколаївській області.
Проведено моніторинг стану посівів насінницьких площ озимих культур
висіяних під урожай 2019 року.
Внаслідок проведеної роботи з’ясовано, що насінницькі посіви озимих
культур розташовані на площі 6604 га, та знаходять в доброму та задовільному
стані:
пшениці озимої на площі 4127 га, з них: добазове - на площі 78 га,
базове - на площі 2533 га, сертифіковане - на площі 1516 га;
тритікале озимого добазового на площі 11 га;
ячменю озимого на площі 2461 га, з них: базове - на площі 1038 га,
сертифіковане - на площі 1423 га;
ріпак озимий – сертифіковане на площі 5 га.
Господарства області надавали перевагу сортам вітчизняної селекції, всі
сорти
внесені до
Державного реєстру сортів рослин, придатних для
поширення в Україні на 2019 рік. Більша частина це сорти СГІ Національного
центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук
України, такі як:
пшениця озима Антонівка, Благодарка одеська, Бурштин,
Ватажок, Віген, Ветеран, Гарантія одеська, Голубка одеська, Гурт,
Досконалість одеська, Лума одеська, Ера, Житниця одеська, Журавка одеська,
Зиск, Катруся, Княгиня Ольга, Контата одеська, Куяльник, Лебідка одеська,
Ластівка одеська, Литанівка, Ліра одеська, Мелодія одеська, Мудрість одеська,

Наснага, Нива одеська, Октава одеська, Оптима олеська, Оранта одеська,
Пилипівка, Славен, Щедрість одеська;
ячмінь озимий – Буревій, Дев’ятий вал, Достойний, Снігова королева,
Росава.
Сорти Інституту зрошувального землеробства НААН: пшениця озима Анатолія, Благо, Бургунка, Конка, Ледя, Краєвид, Овідій, Херсонська 99.
Сорти Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла Національної
аграрної академії наук України: пшениця озима – Подолянка, Смуглянка,
Фаворитка; ячмінь озимий – Паладін Миронівський, Атант Миронівський,
Сейм, Тутанхамон.
Сорти ф/г «БОР»: пшениця озима – Шпалівка, Шестопалівка.
Сорти Інституту фізіології рослин і генетики НАН України: пшениця
озима – Новосмуглянка.

