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№
Про готовність сільгосппідприємств
Запорізького району до проведення
весняно - польових робіт у 2017 році

В результаті організаційної роботи, проведеної із сільськогосподарськими
товаровиробниками щодо посіву озимих культур, які складають основу у
валовому виробництві зерна, незважаючи на складні погодні умови, під урожай
2017 року озимих культур в Запорізькому районі посіяно 25724 га або 40,9%
від зернової групи .
В господарствах району відпрацьовано структуру посівних площ на 2017
рік з таким розрахунком, що зернова група становить 53,4% від ріллі. Озимі
зернові доведені до 25724 га і становлять 40,9%> від зернової групи.
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сільськогосподарських культур на 2017 рік складають 5339 га, або 8,5% від
ріллі. Технічні культури 23154,5 га і становить 36,8%> від ріллі.
Згідно проведених розрахунків планова потреба в коштах при здійсненні
комплексу весняно - польових робіт буде складати близько 235,4млн.грн. при
цьому витрати на один гектар ріллі становитимуть приблизно 3743,0 грн.
Для проведення комплексу весняно-польових робіт сільгосптоваровиробниками здійснюється підготовка техніки. Вже
відремонтовано 419
тракторів, що складає 99%, заверщено підготовку плугів, дискових борін,
культиваторів, сівалок.
Для проведення весняно-польових робіт з метою покращення
життєдіяльності рослин господарства забезпечені мінеральними добривами на
85%. За рахунок підживлення необхідно довести загальну дозу азоту під озиму
пшеницю 87 кг/га.
Враховуючи викладене, з метою організованого проведення веснянопольових робіт у 2017 році та своєчасного забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників району матеріально-технічними ресурсами, керуючись
статтею 6, пунктами 5, 7 частини першої статті 13, пунктом З статті 16,
пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону
України "Поо місцеві леожавні алміністоапії";

1) з метою надання своєчасної консультації та інформаційної допомоги
сільгосппідприємствам усіх форм власності здійснювати постійний моніторинг
про хід проведення весняно-польових робіт;
2) сприяти сільгосптоваровиробникам в оптимізації структури посівних
площ сільськогосподарських культур у поточному році, впровадженні науковообґрунтованої системи удобрення та інтегрованого захисту рослин;
3) забезпечити постійне обстеження стану посівів озимих культур.
4) організувати роботу із завершення доведення до посівних кондицій
насіння, а вразі відсутності насіннєвого матеріалу надавати інформаційну
допомогу з обміну та придбання;
2. Контроль .за виконанням розпорядження покласти
заступника голови райдержадміністрації Чудеснову С.І.

Голова Запорізької районної
державної адміністрації

на першого

А.Г.Васюк

