Інформаційний моніторинг проведеної роботи відділами контролю в сфері
насінництва та розсадництва терорганів Держпродспоживслужби
за період з 10.09 - 14.09.2018 р.

Відділами контролю в сфері насінництва та розсадництва Управлінь
фітосанітарної безпеки терорганів Держпродспоживслужби проведена
роз’яснювальна робота серед 261 суб’єкта насінництва та розсадництва,
сільськогосподарських виробників, реалізаторів насіння та споживачів,
підготовлено та розміщенно 14 статей в печатних ЗМІ, 20 статей опубліковано
на офіційних веб-сайтах, 1 виступ на радіо.
Відділами контролю в сфері насінництва та розсадництва надавались
роз’яснення щодо порядку арбітражу, порядку відбору проб, визначення
посівних якостей насіння, підбір сортів озимих культур для посіву.
За звітний період відділом контролю в сфері насінництва та розсадництва
Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області проведено
1 позапланову перевірку.
Позаплановий захід проводився за зверненням суб’єкта господарювання
ТОВ «Заайдарівське» Новопсковського району.
Питання заходу: перевірка ведення та зберігання насінницької
документації на насіння озимих культур.
Підсумки заходу: складено акт перевірки, проведено роз’яснювальну
роботу та надано рекомендації.
Відділом контролю в сфері насінництва та розсадництва Головного
управління Держпродспоживслужби в Житомирській області проведено 1
позапланову перевірку.
Позаплановий захід проводився за зверненням суб’єкта господарювання
ВАТ КМВ «Сортнасіннєовочі» Коростенського району.
Питання заходу: здійснення реалізації насіння і садивного матеріалу за
наявності сертифікатів, додержання порядку пакування, маркування,
транспортування та зберігання насіння та садивного матеріалу, додержання
вимого законодавства щодо ведення та зберігання насінницької документації.
Підсумки заходу: складено акт перевірки, проведено роз’яснювальну
роботу та надано рекомендації.

Якісний садивний матеріал – запорука доброго врожаю
Настала осінь – прийшла пора посадки плодових дерев на присадибних
ділянках, в садах, на дачах. Держпродспоживслужба звертає увагу споживачів
на вибір садивного матеріалу плодово-ягідних культур.
Вимоги до саджанців
З кінця літа, коли припиняється ріст дерев, починається їх підготовка до
перезимівлі. Відбувається накопичення поживних речовин і переміщення їх з
листя в деревину і кореневу систему. Цей процес триває до глибокої осені.
Саджанці викопані в кінці серпня, на початку вересня, не пройшли усі етапи
підготовки до зими. Більше того такі саджанці продають з листям, які
продовжують інтенсивно випаровувати вологу.

Не купуйте саджанці викопані раніше 10 жовтня.

Саджанець має бути позначений етикеткою з назвою сорту.

Рекомендується вибирати для покупки саджанці яблуні, груші
дворічного віку, а черешні, сливи, абрикосу та вишні краще висаджувати
однолітками.

Розмір саджанців повинен бути близьким до стандартів із повністю
здеревілими гілками. Висота однорічних яблунь, груш має бути 120 – 130 см, а
кісточкових (вишня, слива, абрикос, черешня та ін.) 140 – 150 см. Якщо
рослини нижчі вказаного розміру, це свідчить про неправильний догляд за

саджанцем (недолік поливу, підживлення, наявність бур’янів, виснаженість
хворобами, шкідниками тощо). Якщо саджанці занадто високі, це говорить про
запізніле застосування поливу чи внесення азотних добрив (підживлення).
Концентрація клітинного соку тканин таких рослин дуже низька, вони занадто
заводнені і сильно підмерзають навіть при незначних морозах.

При виборі саджанця треба звертати увагу на товщину штамба.
Нормативи товщини стовбура у саджанців:

Зерняткові культури не менше 12 мм.

Кісточкові культури не менше 15 мм.

Для слаборослих підщеп не менш 10 мм.

Найпильнішу увагу треба звернути на стан кореневої системи. Слід
вибирати садивний (посадковий) матеріал з добре розвиненою кореневою
системою. Довжина коренів повинна бути не менше 25 – 30 см, вони не повинні
бути сухими і мати механічні пошкодження.

Бажано, щоб бічні гілки яблуні, груші й інших деревних культур
були рівномірно розподілені в різні боки, а не утворювали «однобокий»
саджанець..

Вибираючи
саджанець
для
саду,
слід
враховувати
взаємозапильність сортів. Плодові дерева відносяться до перехреснозапильних
рослин, і для нормального плодоношення їм потрібні інші сорти або дерева. В
першу чергу це стосується породи вишні, де до підбору запилювачів треба
підходити особливо ретельно, інакше урожай буде дуже низьким.

Краще купувати районовані сорти, які продаються у місцевих
розплідниках. Такі рослини швидко приживуться і будуть давати кращі урожаї
так як створені для конкретних агро-кліматичних умов.

При купівлі обов’язково огляньте увесь саджанець. Корінці мають
бути соковитими і світлими на зрізі. На гілках та кореневій системі, не
допускається слідів хвороб і шкідників, на стовбурі пошкодження кори.

