Інформаційний моніторинг проведеної роботи відділами контролю в
сфері насінництва та розсадництва терорганів Держпродспоживслужби
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Відділами контролю в сфері насінництва та розсадництва Управлінь
фітосанітарної безпеки терорганів Держпродспоживслужби проведена
роз’яснювальна робота серед 236 суб’єктів насінництва та розсадництва,
сільськогосподарських виробників, реалізаторів насіння та споживачів,
підготовлено та розміщено 9 статтей в печатних ЗМІ, 14 статей опубліковано
на офіційних веб-сайтах.
Відділами контролю в сфері насінництва та розсадництва надавались
роз’яснення щодо відбору середніх проб насіння 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.
Протягом звітного періоду у Вінницькій області проведено 1 позапланову
перевірку суб’єкта господарювання за його заявою (ТОВ «АМГ Миронівське»,
с. Петрашівка, Ямпільського району). Було перевірено ведення та зберігання
насінницької документації, надано консультації та роз’яснення щодо дотримання
суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства в сфері насінництва та
розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ознайомлено з проектом наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо Порядку
знищення насіння, яке не може бути використане на продовольчі, кормові та інші
цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення
багаторічних насаджень, проведено відеофіксацію заходу, складено відповідний
акт та проводиться внесення інформації до Інтегрованої автоматизованої системи
планування заходів державного нагляду (контролю).

СПЕЦІАЛІСТИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛУ КОНТРОЛЮ В СФЕРІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА
НАДАЛИ МЕТОДИЧНУ ДОПОМОГУ ЩОДО САДИВНОГО
МАТЕРІАЛУ У «ВЕСЕЛИХ БОКОВЕНЬКАХ»
Захід відбувся з метою надання методичної допомоги, а саме:
виробництва та реалізація садивного матеріалу горіхоплідних, лісових та
квітково-декоративних рослин.
Одним із видів діяльності установи є вирощування багаторічних культур
для власних потреб центру та для реалізації. Садивний матеріал горіхоплідних,
лісових та квітково-декоративних рослин, вирощений тут, має великий попит
серед суб’єктів господарювання та населення.

Спеціалісти відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва
Галина Ниводнича та Олена Березовська в присутності директора ДСДЛ центру
«Веселі Боковеньки» Галини Підтиканої провели огляд стану розвитку відгілків
фундука, призначеного для реалізації. Відгілки зберігаються в підвальному
приміщенні, в якому витримується необхідний температурний режим та
вологість повітря, що забезпечує збереження товарних якостей садивного
матеріалу. Фахівці оглянули також черенкові відділення, в яких закладені на
укорінення живці самшиту та шкілки для вирощування стандартного садивного
матеріалу. Також було проведено роз’яснювальну роботу щодо вимог
законодавства у сфері насінництва та розсадництва до садивного матеріалу
горіхоплідних, квітково-декоративних та лісових рослин.

