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Nadresnictwo PuHusk

~

Zgodnle z Zarz'!dzenlem nr 8/2019 Oyrektora Regionalne) Oyrekc)i las6w Paristwowych w Warszawie,
Z

dnla 26 kwletnla 2019 roku w sprawle wyk~nania w 2019 r, zabiegow ratowniczych I ochronnych

technik q agrolotnlczij w syluacji wyst'lpienia zagrozenia trwalosei lasu w Nadlesnictwach Oilestynow,
Jablonna i Puttusk, dzlaia)'lc w mySi art 10 us!. 3 Ustawy 0 lasaeh z dnla 28 wrzesnia 1991 roku (tekst
jednolity Oz, U, z 2018 r. poz,

2161

Z

2019 r, poz, 83,125) oraz Zarzqdzenla Nr 16 Dyrektora

Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 27 marca 2019 roku w sprawle ograniczania zagroien
ze ,trony szkodliwyeh owad6w, grzyb6w patogenicznych i inoyeh zjawlsk szkodotw6rczych w lasaeh
w 2019 roku

Z awl a,d a m I a m
o podj~ciu decyzji w sprawle wykonania zabiegu ratowniczego w

drzewostanach las6w

Panstwowych I lasow niestanowi'lcych wlasnosci Skarbu Panstwa ze wzgl~du na zagrazalijc~
Irwalosci tasu obecnosc g'l.sienic brudnicy mnlszki na terenach wchodz'leych w

sklad Nadlesnietwa

Pultusk stanowl~cych oddzialy zamatzone na zai'lCIOtlej maple obwodk'l i p%tonyeh w zasi'igu
terytorialnym gmlny Goworowo - Z 170,74 ha, gmlny Rozan -157,28 ha, gminy Zatory - 1208,19
ha, gminy Somianka -14,51 ha • Powierzchnia zabiegu wyn~s!: 3 550,72 ha.
t'lcznie powierzchnia zabiegu ratowniczego obejmie 3 550,72 na, w tym: 3 450,67 ha lP 1100,05 ha
las6w niestanowi'lcvch wlasnoscl S,karbu Panstwa,
Zableg zo~tanie Wl/k<ilJ1j)ny technikq agrolo!nicl,! Z ljtyciem insektycydu Foray 76 B w dawkach
zgodnych Z etyklet'l

!Nazwa
roslin:

srodka

Instrukcjq uzycla,

ochrony

Rodzaj

Foray 76 B

mikroblologiczny srodek owadob6jczy

zawartos( Bacillus thurlnglensis subsp, kurstaki.
:Nazwa
I
ubstancji aktywnej
szczep ABTS"351- 206,5 gIl (18,44%) :

pkreslenie toksycznOSci dia

nle dotyczy

fudli
:

!okreslenie toksycznoki dla'
nle dotyczy
organizm6w wodnych

,
:pkreslenie toksycznosci dla
nle dotyczy
pszcz6i
pkres karencji ( okres od
~nia ostatnlego labiegu de
~nla zbioru i przeznaczenia nle dotyczy
~o konsumpcji)
pkres
pszcz6i

prewencji

dl

I

ole dotyczy

pkres prewencjl dla ludzi
pkres
prewencjl
lwlerz qt

:

Inle dotyczy

dial

nle dotyczy

Slczeg6low'l charakterystyk.;: i spos6b uiyeia wymlenlonego srodk6w lawlera zai'lczona etykleta 
instrukeja stosowanla,
Na gran icy lasu obj«;tego zakazem wst<;:pu a w szczegolnosci przy drageeh I prLejsciach prowadzqcyeh
co lasu zostan,! przez nadlesnlctwo wywieszone tabllce ostrzegawae·z naplsem:
" ZAKAZ WST~PU DO lASU 00 ONIA 10 maja 2019 r, DO ODWOtANlA Z POWODU ZABIEGU
RATOWNICZEGO ZWAlCZANIA SZKODLlWYCH OWAD6w NA PODSTAWIE USTAWY 0
Z 28 WRZESNIA 1991R, (tekst jednolity DL U,

z 2018 r.

pOl. 2129, 2161

LASACH

z 2019 r, POl, 83, 125)

NADlESNICZY NADLESNICTWA PUtTUSK"
Oprysk b~dzie wykonywany w okresie· pomi!;dzy 10 maja a 15 czerwca 2019 r. (w zaleinoki
od warunk6w atmosferysz.nY,ch terrl))nzabjegu m(),ze}ostac prlesunl~ty),
W sprawach zwl'!zanyth

Z

akc),! prosimy si~ kontaktowac telefonicznie lub plsemnie z Nadlesnictwem

Pu!tusk, telefon (23) 692-14-65; (23) 692-15-64 e-mail pultusk@warszawa.lasy.gov.pl
Zaistnia!e ewentualnle szkody nalezy zglaszac pisemnle lub o50biscle do Nadlesnictwa w ci'lgu

24 godzin od Ich wyst'lpienla,
Nadlesnh:;twc PullusK, ut 83r1cdzicjska 50, 06"~ 100 Pu/tusk
leUfax: ..,.48 236921465, e-mail: puHusk@warszawaJasy,gov,pJ

vvww.lasy .gov.pl

