Аналіз діяльності
Управління фітосанітарної безпеки
Спеціалістами Головного Управління Держпродспоживслужби в
Житомирській області здійснюється система державних заходів, спрямованих
на захист рослин, продукції її переробки, сировини, окремих вантажів, тощо від
карантинних організмів, які відсутні або обмежено розповсюджені на території
держави. А також здійснюється
державний контроль за дотриманням
особливого карантинного режиму і проведення заходів з карантину рослин при
вирощуванні, вивезенні, ввезенні, перевезенні, зберіганні, переробці, реалізації
та використання об’єктів регулювання та об’єктів на території області.
В районах та містах Житомирської області знаходяться державні
фітосанітарні інспектори, які здійснюють фітосанітарний контроль об’єктів
регулювання, що експортуються та перевозяться в межах країни, а також
державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері карантину рослин.
На території Житомирської області в 2016 році налічувалось десять
карантинних організмів на такій площі:
1. Американський білий метелик-38,67га;
2. Золотиста картопляна нематода -313,58га;
3. Рак картоплі - 0,21 га;
4. Ризоманія цукрового буряка - 110,0 га;
5. ГІасмо льону - 30,0 га;
6. Повитиця польова - 101,73 га;
7. Амброзія полинолиста - 81,0342 га.
8. Вірус кільцевої плямистості тютюну - 122 га.
9. Бактеріальне в’янення кукурудзи(вілт) - 1022,09 га.
10. Бура гниль картоплі - 70 га.
В результаті обстежень на встановлення фітосанітарного стану було
виявлено нове вогнище Золотистої картопляної нематоди (СЧоЬоіІега
гоьіосігіетіз) в Коростенському районі.
Згідно результатів обстежень на встановлення фітосанігарного стану
запроваджено карантинний режим:
- в Коростенському районі с. Межирічка на 12 присадибних ділянках
площею 2,44 га.
В результаті проведених заходів по локалізації та ліквідації Золотистої
картопляної нематоди (СІоЬоіІега го8Іос!ііеп$і$), скасовано карантинний режим на
території с. Леонівка Луганського району, на присадибних ділянках площею 0,05
га.
Таким чином карантинний регульований організм - Золотиста
картопляна нематода, займає 313,58га.
При обстеженні угідь на встановлення фітосанітарного стану, в
Андрушівському та Луганському районах запроваджено карантинний режим

по регульованому шкідливому організму - Амброзії полинолистій (.Ambrosia
artemisifolia). Площа засмічення становить 81,0342 га.
-в Андрушівському районі на території Андрушівської міської ради на
площі 0,3 га.
-в Луганському районі на території Луганської селищної ради на площі 0,08 га.
Згідно вимог щодо експорту кукурудзи до Китаю, при обстеженні рослин
даної культури на виявлення карантинних організмів, на території Чуднівського
та Овруцького районів зафіксовано - бактеріальне в'янення (вілт) кукурудзи
(Erwinia stewartii). Відповідно до висновку лабораторної експертизи
запроваджено карантинний режим на площі 1022,09 га.
-в Чуднівському районі на полях, що перебувають у користуванні
Чуднівської філії ПрАТ «Райз-Максимко» в с. П'ятка, с. Михайленки, с.
Тютюники, с. Дубище на площі 835,09 га.

-в Овруцькому районі на полях в СФГ «Зоря» с. Заріччя на площі 54 га,
та СТОВ «Раківщинське» с. Раківщина на площі 133 га.
В результаті обстежень на встановлення фітосанітарного стану були
виявлені нові вогнища Американського білого метелика (Нуркап(гіасипеа) на
території Андрушівського району. А саме на території Андрушівської міської
ради на площі 0,25 га. Таким чином, площа зараження американським білим
метеликом становить 38,67 га.
Згідно результатів обстежень на встановлення фітосанітарного стану та
висновків лабораторної експертизи запроваджено карантинний режим по
регульованому шкідливому організму - Бура гниль картоплі (Яа^юпіа
хоіапасеагит (Зті/її) УаЬиисІгі е/ аі.) на території с. Осівці Брусилівського району на
площі 70 га.
На всіх площах де були виявлені вогнища регульованих шкідливих
організмів на виконання ст.ЗЗ ЗУ «Про карантин рослин» розпорядженнями
відповідних органів виконавчої влади запроваджено карантинний режим, а
також розроблені та здійснюються заходи по боротьбі з цими об’єктами з
метою їх локалізації, ліквідації та недопущення поширення на інші території.
У зв’язку із тим, що площі зараження амброзією полинолистою та
американським білим метеликом не зазнали істотних змін, на території
Житомирської області, за поданням начальника Управління фітосанітарної
безпеки протягом липня- серпня 2016 року пройшов «двомісячник боротьби з
амброзією полинолистої та американським білим метеликом».

Протягом цього періоду райдержадміністраціями та міськвиконкомами
були організовані рейди-перевірки земельних угідь щодо виявлення амброзії
полинолистої. На площах де було виявлено амброзію проводились заходи щодо
локалізації та ліквідації вогнищ з залученням інспекції з благоустрою,
комунальних служб, підприємств, організацій та громадян шляхом скошування
та виривання рослин амброзії, в деяких випадках застосовували хімічну
обробку.
Протягом
«двомісячника»
за
підтримки
органів
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самоврядування державними інспекторами з карантину рослин були проведені
семінари-навчання серед голів сільських та селищних рад, керівників
комунальних господарств та інших землевласників та землекористувачів щодо
шкодочинності, методів виявлення та боротьби з амброзією полинолистою на
території області.

Динаміка поширення амброзії полинолистої на території Житомирської області
(за період з 2006 но 2016 роки)

На площах де було виявлено ці небезпечні шкідливі організми
проводились заходи щодо локалізації та ліквідації вогнищ з залученням
інспекції з благоустрою, комунальних служб, підприємств, організацій та
громадян шляхом скошування та виривання рослин амброзії та обрізку та
спалювання гнізд американського білого метелика.
Протягом 2016 року при вивезенні рослинної продукції суб’єктами
зовнішньо-економічної діяльності за межі країни державними фітосанітарними
інспекторами оформлено 32412 фітосанітарних сертифікатів, що є на 1789
сертифікати більше ніж в минулому році та 10658 карантинних сертифікати,
що є на 7596 сертифікатів менше, ніж в минулому році на рослинну продукцію,
яка переміщувалась територією України.
При експорті оглянуто 165229,8924 тонн об’єктів регулювання. А також,
оглянуто 45500,3 тонн об’єктів регулювання, які переміщувались із
Житомирської області в межах країни.
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Найбільший обсяг роботи припадає на фітосанітарний контроль
лісопродукції. У 2016 році по фітосанітарних документах вивезено за межі
України 1237102,157 м.куб, а в межах України 477406,412 м.куб.
Щорічно державні фітосанітарні інспектори виїжджають в райони
Житомирської області для обстеження лісових насаджень на встановлення
фітосанітарного стану.
Огляд лісопродукції, що відвантажувалась в межах країни та на експорт,
за 2010-2016 роки
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Спеціалістами Головного Управління Дєржпродспоживслужби в
Житомирській області постійно проводиться просвітницька робота серед
населення. За звітний період державними інспекторами прочитано 37 лекції по
сільських, селищних, та міських Радах Житомирської області, опубліковано в
районних та обласних газетах 44 статті з питань карантину та захисту рослин.
Серед виробників с/г продукції, переробних підприємств, на ринках та у
всіх видах транспорту розповсюджувались плакати, листівки, буклети
прометоди виявлення та боротьби з карантинними організмами, які виявлені на
території Житомирської області та потенційно небезпечні і несуть загрозу
рослинному світу.

