Інформація щодо запровадження карантинного режиму по
південноамериканській томатній молі
Станом на 23.08.2018 року
Запроваджено
карантинний режим по
південноамериканській томатній молі (Tuta
absoluta Meyr.).
• в Херсонській області, Білозерському
р-ні,
с. Ширка Балка, на площі 0,35 га (присадибні
ділянки). Розпорядження Білозерської РДА від
22.08.2018 року № 666.
Фітосанітарні заходи:
- Заборонено ввезення та реалізація плодів, рослин та садивного
матеріалу з карантинної зони без проведення фітосанітарного контролю та
оформлення карантинного сертифіката.
- Дотримання сівозміни на заражених ділянках (яка виключає
вирощування томатів та інших пасльонових). Знищення комах проводити із
застосуванням інсектицидів, згідно Переліку пестицидів, та агрохімікатів
дозволених до використання в Україні.
- Видалення альтернативних рослин-господарів (резерваторів), таких
як паслін до і під час збору урожаю.
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Про запровадження карантинного
режиму на території району
Розглянувши подання Головного Управління Держпродспоживслужби в
Херсонській області від 21 серпня 2018 року, у зв’язку з виявленням нового
вогнища карантинного організму - південно-американської томатної молі на площі
0,35 га на території присадибних ділянок (Херсонська обл., Білозерський р-н, с.
Широка Балка, вул.. Центральна, 1-36), з метою локалізації та ліквідації
карантинного організму, керуючись статтею 10 розділу II, статтями 33, 34 розділу
ІУ Закону України «Про карантин рослин», статтею 6, пунктом 9 статті 25,
пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації»:
1. Запровадити з 22 серпня 2018 року на території Білозерського району
карантинний режим по південно-американській томатній молі на площі 0,35 га.
Рішення про запровадження карантинного режиму на території району протягом
доби оприлюднити в офіційних друкованих виданнях.
2. Керівнику господарства:
2.1. Здійснити за власний рахунок фітосанітарні заходи щодо локалізації та
ліквідації вогнищ виявлених карантинних шкідників.
2.2 Заборонити вивезення та реалізацію плодів, рослин та посадкового
матеріалу із зони, зараженої південно-американською томатною міллю без
проходження фітосанітарного контролю та фітосанітарної сертифікації з боку
управління
фітосанітарної
безпеки
Головного
Управління
Держпродспоживслужби в Херсонській області.
2.3. Здійснювати систематичний моніторинг земельних угідь, які належать
йому на праві власності та користування, а також потужностей (об’єктів), на яких
здійснюється виробництво та/або обіг рослин, продуктів рослинного походження з
метою виявлення регульованих шкідливих організмів.
2.4. У разі виявлення підозри зараження об’єктів регулювання
регульованими шкідливими організмами протягом доби повідомити державного
фітосанітарного інспектора.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Корнієнка В.Л. •
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