Nadleśnictwo Sieraków
Bucharzewo, dnia 02.05.2022 r.
INFORMACJA O PLANOWANYCH ZABIEGACH Z ZASTOSOWANIEM
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU SPRZĘTU AGROLOTNICZEGO
ORAZ O WPROWADZENIU OKRESOWEGO ZAKAZU WSTĘPU DO LASU
Nadleśnictwo Sieraków informuje o planowanych zabiegach ograniczania
liczebności szkodliwych owadów – chrabąszcza majowego – z zastosowaniem
środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego (samolotu).
Zabiegi z zastosowaniem środka chemicznego MOSPILAN 20 SP, w dawce
0,4 kg/ha, planuje się przeprowadzić w terminie od 9 do 22 maja br., w kompleksach
leśnych zlokalizowanych w miejscowościach: Kwilcz, Orzeszkowo; Sieraków, Góra
i Lutomek, w polach zabiegowych zobrazowanych na załączonych mapach, na łącznej
powierzchni 296,9 ha.
Na obszary objęte planowanym zabiegiem wprowadza się okresowy zakaz
wstępu do lasu w terminie od 9 do 22 maja br.
Ponadto na obszarach objętych zabiegiem, po jego wykonaniu, wprowadza się
14-dniowy zakaz zbioru runa leśnego do dnia 5 czerwca br. (okres karencji).
Termin obowiązywania ww. zakazów może ulec zmianie. Na granicach obszarów
objętych zakazem wstępu umieszczone zostaną znaki zakazu wstępu do lasu.
Będący przedmiotem zabiegu chrabąszcz majowy Melolontha melolontha jest
groźnym

szkodnikiem

drzewostanów

i

upraw

leśnych,

a

także

rolniczych

i sadowniczych. Najpoważniejsze szkody wyrządzają larwy chrabąszczy – pędraki
– które ogryzając korzenie sadzonek zagrażają trwałości upraw.
Szczegółowe informacje dotyczące zabiegu, w tym do wglądu etykieta środka
chemicznego MOSPILAN 20 SP, dostępne są na stronie internetowej i w biurze
Nadleśnictwa Sieraków w Bucharzewie oraz pod nr tel. 61 29 53 616, 512 793 937.
p.o. Nadleśniczy
Nadleśnictwa Sieraków

Aleksandra Naparty
/podpisano elektronicznie/

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu
i przechowywaniu środków ochrony roślin, § 7 (Dz.U. 2013 poz. 625);
- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, art. 26 ust. 3 pkt 3 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672);
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia
wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz.U. 1998 r. nr 11 poz. 39);
- Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-248/2021d z dnia 10 maja 2021 r. zmieniająca zezwolenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi nr R-37/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r.
Sprawę prowadzi: Paweł Mizera - Starszy specjal. SL w n-ctwie, Dział Gospodarki Leśnej,
Nadleśnictwo Sieraków, Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków, www.sierakow.poznan.lasy.gov.pl
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Bank PKO BP Oddział 1 w Szamotułach 15 1020 4128 0000 1102 0035 0421
Informacje na temat administratora danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych w Nadleśnictwie Sieraków znajdują się
na stronie www.sierakow.poznan.lasy.gov.pl/klauzula-informacyjna-rodo
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