Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

Toruń, dnia 24.05.2022 r.
Zn. spr.: ZO.7100.17.2022

Wg rozdzielnika
Dotyczy: Ratownicze zabiegi agrolotnicze w drzewostanach sosnowych
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że w okresie
od 25 maja do II dekady czerwca 2022 roku planowane są ratownicze zabiegi
samolotowe we fragmentach drzewostanów sosnowych, w których wystąpiła
gradacyjnie brudnica mniszka.
Zabiegiem zostaną objęte fragmenty drzewostanów w nadleśnictwach: Miradz,
Tuchola i Włocławek.
Aktualnie w ww. nadleśnictwach trwają badania i obserwacje, mające na celu
ustalenie stopnia i zasięgu powierzchniowego gradacji. W przypadku stwierdzenia
zagrożenia trwałości drzewostanów wykonane zostaną zabiegi przy użyciu preparatu
Foray 76B w dawce 2,5 l/ha – etykiety preparatów w zał.
Wstęp i wjazd na tereny leśne w trakcie zabiegu będzie zabroniony.
Drzewostany, w których wystąpi konieczność przeprowadzenia akcji ograniczania
populacji owadów będą oznakowane stosownymi tablicami. Informacje o dokładnych
terminach zabiegów i lokalizacji pól zabiegowych można będzie uzyskać (m.in.
na stronach internetowych) w ww. nadleśnictwach.
Z poważaniem
Bartosz Pewniak
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:
1.

Etykieta preparatu Foray 76B

Do wiadomości:
1. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
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5. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
6. Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy
7. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
8. Starostwa powiatowe we: Włocławku, Tucholi, Mogilnie
9. Nadleśnictwa: Miradz, Tuchola i Włocławek, poleceniem przekazania szczegółowych informacji
dot. akcji ratowniczych do gmin i zainteresowanych instytucji w zasięgu swojego działania oraz
udostępnienie informacji o planowanym zabiegu i niezbędnych środkach ostrożności w sposób
miejscowo przyjęty, w szczególności na tablicach informacyjnych zgodnie z § 7 rozporz. MRiRW
z dnia 22.05.2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu
środków ochrony roślin.
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