
Lasy Pahstwowe Nadiesnictwo Ztoczew

Ztoczew, dnia 29.04.019 r.

Znakspr.: ZG.7100.6.2018
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Zgodnie z Zarzqdzeniem Nr 15/2019 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow

Pahstwowych wtodzi, znak spr.:ZG.7100.5.2019, zdnia 24 kwietnia 2019 r. wsprawie

ograniczania zagrozeh ze strony szkodliwych owadow, grzybow patogenicznych

i innych zjawisk szkodotworczych w 2019 roku oraz Zarzqdzeniem Nr 16 Dyrektora

Generalnego Lasdw Pahstwowych z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ograniczania

zagrozeh ze strony szkodliwych owadow, grzybow patogenicznych i innych zjawisk

szkodotworczych w lasach w 2019 roku, znak spr: ZO.7100.4.2019

zawiadamiam

o podjeciu decyzji w sprawie wykonania chemicznego zabiegu ratowniczego

w drzewostanach Lasow Pahstwowych ze wzgledu na zagrazaja,ca, trwatosci lasu

obecnosc larw osnui gwiazdzistej oraz ga_sienic brudnicy mniszki na terenach

wchodzqcych w sktad Nadlesnictwa Ztoczew stanowia_cych oddzialy zaznaczone

na za^czonej mapie obwodka^ i potozonych w zasiegu terytorialnym gmin: Blaszki,

Bra,szewice, Brzeznio, Klonowa, Ostrowek, Sieradz i Ztoczew. Powierzchnia zabiegu

wynosi: 2275 ha.

L^cznie powierzchnia chemicznego zabiegu ratowniczego obejmie 2275 ha,

w tym: 2051 ha Lasow Pahstwowych i 224 ha lasow niestanowiqcych wtasnosci

Skarbu Pahstwa.

Zabieg chemiczny zostanie wykonany technika_ agrolotnicza_ z uzyciem

insektycydu Mospilan 20 SP i srodka pomocniczego (adiuwanta) Ikar 95 EC

w dawkach zgodnych z etykieta, - instrukcja. uzycia.

Nazwa srodka ochrony
roslin:

Rodzaj

Mospilan 20 SP

insektycyd

Ikar 95 EC

adiuwant

i
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Nazwa i zawartosc
substancji aktywnej

Okreslenie toksycznosci
dla ludzi

Okreslenie toksycznosci
dla organizmow wodnych

Okreslenie toksycznosci
dla pszczol

Okres karencji ( okres od
dnia ostatniego zabiegu

do dnia zbioru i
przeznaczenia do

konsumpcji)

Okres prewencji dla
pszczoJ

Okres prewencji dla ludzi

Okres prewencji dla
zwierzqt

acetamipryd (E)-N1-(6-chloro-3-
pirydylometylo)-N2 -cyjano- Nl-

metyloacetamidyna

(zwiqzek z grupy pochodnych
neonikotynoidow) - 20%.

dziafa szkodliwie po pofknieciu

dziate szkodliwie na organizmy
wodne, moze powodowac dtugo

utrzymuja.ee sie niekorzystne
zmiany w srodowisku wodnym.

RUNG LE6NE

-14 DNI

NIE DOTYCZY

NIEDOTYCZY

NIE DOTYCZY

olej mineralny SAE 10/95
(destylat ropy naftowej

zawieraj^cy

weglowodory parafinowe) -
95%

dziaJa drazniqco na oczy

Dziata toksycznie na
organizmy wodne, moze

powodowac dtugo
utrzymujqce sie

niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym.

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIEDOTYCZY

NIE DOTYCZY

SzczegoJowa^ charakterystyk^ i sposob uzycia obu wymienionych srodkow

zawieraja. zat^czone etykiety- instrukcje stosowania.

W zwi^zku z powyzszym podczas wykonywania zabiegu i w cia.gu 24 godzin

po jego zakohczeniu, w strefie zagrozonej (teren bezposrednio objety opryskiem

oraz pas w odlegfosci 500 m od jego granic) nalezy zachowac srodki ostroznosci

tj. nie przebywac (lub niezwlocznie sie wycofac z zagrozonego terenu)

oraz nie pozostawiac na pastwiskach i wybiegach bydta i innych zwierz^t

gospodarskich (chodzi zarowno o unikniecie ryzyka skazenia chemicznego

jak tez wystraszenia zwierz^t gospodarskich przez nisko latajqcy samolot).

Przez okres 14 dni od wykonania zabiegu nalezy powstrzymac sie od zbioru runa
2
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lesnego, wykaszania i wypasu traw oraz pojenia zwierza_t gospodarskich

ze zbiornikow o otwartym lustrze wody typu stawy, sadzawki itp.

Na granicy lasu objetego zakazem wstepu a w szczegolnosci przy drogach

i przejsciach prowadz^cych do lasu zostana. przez nadlesnictwo wywieszone tablice

ostrzegawcze, zgodne z zala.czonym wzorem.

Jednoczesnie Nadlesnictwo zwraca sie z prosb§ do Urzedow Gmin i innych

organizacji o wta.czenie sie do akcji informacyjnej w odniesieniu do miejscowej

ludnosci.

Oprysk bedzie wykonywany w okresie od ok. 7 do 30 maja 2019 r.

(w zaleznosci od warunkow atmosferycznych).

W sprawach zwia^zanych z akcja^ prosimy sie kontaktowac telefonicznie

lub pisemnie z Nadlesnictwem Ztoczew -- tel. (43) 820 22 05; ul Parkowa 12,

98-270 Ztoczew.

Zaistniate ewentualnie szkody nalezy zgtaszac pisemnie lub osobiscie

do Nadlesnictwa w cia^gu 24 godzin od ich wystapienia.

wazaniem

\ zataxzeniu:

1. Mapa z zaznaczonym terenem obj^tym opryskiem
2. Etykieta - instrukcja dotycza.ca preparatu Mospilan 20 SP
3. Etykieta - instrukcja dotyczqca preparatu Ikar 95 EC
4. Wzor tablicy ostrzegaja.cej o oprysku
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