
 

12.02.2020 року на базі Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді обговорили 

тему «Безпечне позашкілля». Участь у 

круглому столі взяли директори закладів 

позашкільної освіти, представники 

Держпродспоживслужби, Державної служби 

надзвичайних ситуацій та медики. 

Начальник відділу карантину рослин 

Управління фітосанітарної безпеки Людмила 

Безменська у своєму виступі наголосила на 

необхідності профілактичних заходів щодо 

поширення карантинних рослин. Також 

довела до відома те, що 2020 рік  - міжнародний рік здоров’я рослин, який 

оголосила Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй (ООН). 

Наголосила на основні ключові фактори того, що захист здоров’я рослини є 

важливим у нашому житті 

 

 

 11-го березня 2020 року в Бучацькому 

коледжі Подільського державного аграрно-

технічного університету відбулась науково-

практична конференція на тему: «2020 - 

Міжнародний рік здоров’я рослин». У 

конференції взяли участь державні 

інспектори управління фітосанітарної 

безпеки Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській 

області: головний спеціаліст відділу карантину рослин Віктор Гриців та 

начальник відділу контролю у сфері насінництва та розсадництва – Олександр 

Мельник. 

На конференції розглянули питання ризиків переміщення рослин та 

пов’язаних з ними шкідливих організмів, які можуть потрапити в країну під час 

міжнародних подорожей. Адже рослини, як і люди та тварини, теж можуть 

страждати від захворювань, спричинених вірусами, бактеріями, грибками; на 

них нападають шкідники та нематоди. Обговорили на конференції й сучасні 

аспекти захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів, вдосконалення та 

розробку нових методів моніторингу і прогнозу шкідливих організмів; 

екологічне обґрунтування використання засобів захисту рослин та технологій їх 

застосування, що не мають шкідливого впливу на навколишнє природне 

середовище; застосування біологічних засобів захисту рослин, а також 

технології виробництва на всіх етапах вирощування, збирання та 

післязбиральної обробки насіння, дотримання сортових та посівних якостей 

насіння, яке реалізується суб’єктами гуртової та роздрібної торгівлі. 

Фахівці також надали рекомендації про те, як уберегтися від 

придбання контрафактного насіння та роз’яснили послідовність дій суб’єктів 



господарювання, органу державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та 

розсадництва й органу місцевого самоврядування, на території якого 

заплановано знищення насіння, яке не може бути використане на посів, 

продовольчі, кормові та інші цілі. 

 

 


