Інформаційний моніторинг проведеної роботи відділами контролю в
сфері насінництва та розсадництва терорганів Держпродспоживслужби за
період 24.05 - 28.05.2019 р.

Відділами контролю в сфері насінництва та розсадництва Управлінь
фітосанітарної безпеки терорганів Держпродспоживслужби проведена
роз’яснювальна
робота
серед
225
суб’єктів
господарювання,
сільськогосподарських виробників, реалізаторів насіння та споживачів,
підготовлено та розміщено 10 статтей, які опубліковані на офіційних
вебсайтах, 3 статті печатних ЗМІ.
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 4 планових перевірки: в т. ч. 3 в
Миколаївській, 1 в Волинській областях, а також 3 позапланових перевірки в т.
ч. 2 в Вінницькій, 1 в Черкаській областях.
За звітний періоді спеціалісти відділу контролю в сфері насінництва та
розсадництва
управління фітосанітарної безпеки Головного управління
Держпродспоживслужби в Миколаївській області 30-31 травня 2019 року взяли
участь у заходах з нагоди проведення Міжнародного Дня поля та Міжнародної
науково-практичної конференції «Інноваційні комплексні рішення вирощування
зернових і технічних культур для сільгоспвиробників» на базі Миколаївського
національного аграрного університету. Програма Дня поля включала в себе:
- огляд досягнень вітчизняної та зарубіжної аграрної науки у галузі
селекції пшениці озимої, ячменю, гороху, ріпаку озимого;
- організація систем живлення та захисту рослин;
- виставка сільськогосподарської техніки вітчизняного та зарубіжного
виробництва;
- презентація технології точного землеробства;
- міжнародна науково-практична конференція.
На території Миколаївської області розташований один насіннєвий завод ТОВ Миколаївський НЗ «Насінпром». Юридична адреса заводу:
вул.
Сонячна 1-Б, с. Полігон, Вітовський район, Миколаївська область.
За напрямком виробництва завод проводить післязбиральну очистку та
калібровку товарного зерна та насіння сільськогосподарських культур: пшениці,
ячменю, кукурудзи, соняшнику, льону, люцерни, еспарцету, гірчиці, коріандру.
Вказані послуги ТОВ МНЗ «Насінпром» надає сільгосптоваровиробникам усіх
форм власності не лише
Миколаївської області, а й господарствам
інших областей.
За потужністю завод (згідно технічних характеристик очисних ліній) за
добу може переробити: пшениці та ячменю – 8-9 тонн; кукурудзи – 6-7 тонн;
гірчиці, коріандру – 0,5 тонн; льону, соняшнику – 6-7 тонн.

