Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області
інформує, що у Державній установі «Хмельницька обласна фітосанітарна
лабораторія» функціонує відділ визначення посівних якостей насіння та товарних
якостей садивного матеріалу. Якість насіння – показник, який забезпечується
посівними та сортовими характеристиками. Саме від них залежить врожайність
культури. Тому не зволікайте. Для посіву використовуйте те насіння, яке
відповідає за посівними якостями вимогам державного стандарту. До показників
якості насіння відносять: чистоту, схожість, життєздатність, масу 1000 насінин,
зараженість хворобами і заселеність шкідниками, тощо.
Лабораторія може проводити випробування за наступними показниками:
- аналізування чистоти та відходу насіння;
- аналізування домішки насіння інших рослин;
- аналізування схожості та енергії проростання насіння;
- аналізування життєздатності насіння;
- аналізування вологості насіння ;
- аналізування маси 1000 насінин;
- аналізування зараженості насіння хворобами;
- аналізування заселеності насіння шкідниками.
Вартість зазначеного комплексу лабораторних досліджень відповідно до
«Розміри плати за послуги , які надаються бюджетними установами, що належать
до сфери управління Державної ветеринарної та фіто санітарної служби, з питань
охорони прав на сорти рослин»(наказ Міністерства аграрної політики України
13.02.2013року №96(к редакції наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 21.01.2016 року №19):
- визначення сортової чистоти зразка насіння – 34 грн. 82 коп;
- визначення маси 1000 насінин – 30 грн. 59 коп;
- визначення схожості , енергії проростання насіння – 35грн,70 коп;
- визначення вологості гасіння – 32грн.92 коп;
- фітопатологічний аналіз рослин, зерна та сільськогосподарської продукції
рослинного походження – 114грн.29 коп.
- ентомологічний аналіз рослин, зерна та сільськогосподарської продукції
рослинного походження – 114 грн.29 коп.
Для проведення вищезазначених послуг до лабораторії необхідно подати:
- відібраний зразок насіння, або садивний матеріал;
- оформити заявку встановленого зразка (додається);
- документ що підтверджує оплату наданих послуг.
Лабораторія знаходиться за адресою:
м. Хмельницький вул. Купріна буд. № 4. тел. 0972978585 (Валентина
Анатоліївна), або за посиланням: http://fitolab.km.ua/.
Крім цього, лабораторія здійснює арбітражне аналізування проб насіння.
Щоб бути впевненим у якості придбаного насіння, покупець протягом 10-ти
календарних днів з дня придбання насіння має звернутися до органу із
сертифікації ДП «Центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської
продукції» щодо відбору проб для перепровірки якості закупленого насіння. Якщо
за результатами випробувань насіннєвий матеріал виявиться некондиційним (на
величину, що перевищує допустимі розходження), необхідно в десятиденний
термін з дня отримання Протоколу випробувань подати до Головного управління

Держпродспоживслужби в Хмелницькій
області заяву для здійснення
арбітражних визначень.
До заяви додаються копії:
• сертифіката;
• документа щодо результату аналізу насіння засвідчений органом
сертифікації за місцем проведення аналізування.
Інспектор у сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби
розглядає подану заяву і копії документів до неї та не пізніше наступного
робочого дня приймає рішення про відбір арбітражної проби та проведення
арбітражного визначення.
Держпродспоживслужба не пізніше протягом наступного робочого дня після
завершення арбітражного визначення видає особисто або надсилає поштовим
відправленням заявнику документ щодо результату аналізу насіння з позначкою у
правому верхньому куті «Арбітраж», у якому зазначається висновок згідно ДСТУ
4138-2002.
У разі закінчення строку дії сертифіката арбітражне визначення не
проводиться.
За консультаціями та додатковою інформацією звертайтеся до Головного
управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області (тел. +38 (0382) 6507-34, 72-06-27). (В Новоушицькому районі працює головний спеціаліст відділу
контролю в сфері насінництва та розсадництва управління тел. 0689536507)

