Моніторинг проведеної роботи відділами контролю в сфері насінництва та
розсадництва терорганів Держпродспоживслужби
за період з 30.07 - 03.08.2018 р.

Проведена роз’яснювальна робота серед 462 суб’єктів насінництва та
розсадництва, сільськогосподарських виробників, реалізаторів насіння та
споживачів, підготовлено 9 статей в печатних ЗМІ, 9 статей опубліковано на
офіційних веб-сайтах.
За звітний період відділом контролю в сфері насінництва та розсадництва
Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області проведено 1
позапланову перевірку суб’єкта господарювання «Фермерське господарство
«Терра Т».
Підставою для здійснення позапланового заходу державного нагляду (кон
тролю) була заява фізичної особи, погодження на проведення позапланового
заходу державного нагляду (контролю) Державною регуляторною службою
України .
За результатом перевірки був складений акт проведення планового
(позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням
суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти
рослин від 30.07.2018р. №711, затверджений Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства України 29.12.2017 року №709.
За результатом перевірки складено акт та надано рекомендації.
Поради агрономам:

Сортовий контроль починається з проведення сортових прочисток. Їх
виконують протягом всього вегетаційного періоду в усіх фазах росту і
розвитку рослин у міру з’явлення домішок та сильно уражених хворобами і
пошкоджених шкідниками. Останню проводять перед збиранням. Після
кожної прочистки складають акт.
Під час проведення сортових прочисток з насінницьких посівів видаляють
нетипові для сорту рослини, гібриди різкі, рослини інших сортів, виродливі,
тріснуті, уражені хворобами і пошкоджені шкідниками. На посівах
залишають типові, добре розвинуті і здорові рослини.
Всі посторонні рослини протягом вегетаційного періоду конкурують з
рослинами основної культури. Наявність їхнього насіння ускладнює процес
очищення посівного матеріалу. Фізичні властивості насіння посторонніх
рослин можуть також негативно впливати на довговічність і життєздатність
вирощеного насіннєвого матеріалу.
Внутрішньогосподарський насінний контроль також передбачає своєчасне
та якісне виконання технологічних заходів – строків сівби і висаджування
маточників, передпосадкової підготовки маточників і насіння, дотримання
площ живлення, заходів захисту маточних і насінних рослин від хвороб і
шкідників, внесення рекомендованих доз добрив, правильного вибору
попередників в сівозміні тощо). Відповідальні агрономи за насінництво
проводять обстеження насінників перед збиранням, встановлюють
оптимальні строки збирання, способи і режими післязбирального
дозрівання (досушування) і строки обмолоту насінників, здійснюють
контроль за режимом сушіння, зберігання насіння і маточників.
Отже, дотримання вимог закону України про насіння і садивний матеріал в
частині насіннєвого контролю забезпечить суб’єкт насінництва в
розмноженні якісного насіння та збереженні його високих сортових і
посівних якостей й збільшенні урожайності насіння.

