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Według rozdzielnika

Dotyczy: Planowanego zabiegu ochronnego ograniczania populacji osnui gwiaździstej
oraz wprowadzeniu okresowego zakazu wstępu do lasu.
Nadleśnictwo Gościeradów informuje, że w dniach od 6 do 25 maja br. planuje
przeprowadzić zabieg agrolotniczy zwalczania osnui gwiaździstej z zastosowaniem
środków ochrony roślin.
Opryski lotnicze wykonane będą na terenie leśnictw Budy i Brzoza o łącznej
powierzchni 519,45 ha. Lokalizacje pól zabiegowych przedstawia załącznik nr 1 do
niniejszego pisma.
Głównym celem zabiegu jest ograniczenie populacji osnui, a także jej
rozprzestrzeniania się na nowe tereny. Działanie takie w znacznym stopniu zmniejszy
rozmiar szkód starszych drzewostanach sosnowych. Zabieg zostanie wykonany przy
użyciu insektycydu Dimilin 480 SC i środka pomocniczego (adiuwantu) Ikar 95 EC w
dawkach zgodnych z etykietą producenta. Zabieg będzie wykonany wczesnym
rankiem lub w późnych godzinach po południowych.
Nazwa środka ochrony
roślin:

Dimilin 480 SC

Ikar 95 EC

Rodzaj:

insektycyd

Nazwa i zawartość
substancji aktywnej:
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-działa toksycznie na
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- może powodować długo - może powodować długo
utrzymujące się zmiany w utrzymujące się zmiany w
środowisku wodnym
środowisku wodnym
-nie dotyczy
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Określenie toksyczności
dla ludzi:
Określenie toksyczności
dla organizmów wodnych:

Określenie toksyczności

Nadleśnictwo Gościeradów, Gościeradów Folwark 1D, 23-275 Gościeradów,
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adiuwant
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dla pszczół:
Okres karencji (okres od
dnia ostatniego zabiegu
do dnia zbioru i
przeznaczenia do
konsumpcji)
Okres prewencji dla
pszczół:
Okres prewencji dla ludzi:
Okres prewencji dla
zwierząt:

-runo leśne 24 godziny
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Szczegółową charakterystykę i sposób użycia obu wymienionych środków
zawierają załączone etykiety- instrukcje stosowania.
Na obszary objęte planowanym zabiegiem wprowadza się okresowy zakaz wstępu
do lasu w terminie od 6 do 25 maja 2020 roku.
Nadleśnictwo Gościeradów zwraca się z prośbą o zamieszczenie ogłoszenia w
tej sprawie na tablicach informacyjnych.
Powyższe pismo ma charakter informacyjny, szczegółowe pytania prosimy
kierować pod numer telefonu Nadleśnictwa Gościeradów: 15 838 11 74.

Janusz, Piotr Pasek
Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościeradów
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Burmistrz Miasta i Gminy Zaklików
Powiatowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Stalowa Wola
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
Posterunek Policji w Zaklikowie
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Stalowej Woli
Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Stalowej Woli
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie
Prezes Koła Pszczelarzy w Trzydniku
Koło Łowieckie „Dzik” w Zaklikowie
Koło Łowieckie „Tur” w Zaklikowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie
Zespół Szkół im. Szarych Szeregów w Lipie
Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Zdziechowicach
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej.
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Załączniki
1) Mapy z zaznaczonym terenem objętym opryskiem.
2) Etykieta- instrukcja dotyczącą preparatu Dimilin 480 SC.
3) Etykieta- instrukcja dotyczącą preparatu Ikar 95 EC.
4) Ogłoszenie.
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