OgJoszenie dotyczace derogacji na Dimilin 480 SC. (na strong internetowa).

Regionalna Dyrekcja Lasow Paristwowych w Poznaniu zaprasza wszystkich
chetnych do udziatu w konsultacji spotecznej na temat koniecznosci uzycia
srodka ochrony roslin o nazwie Dimilin 480 SC, ktory stuzy
do ochrony drzewostanow sosnowych przed barczatkq sosnowka,
brudnica. mniszka. i borecznikiem sosnowcem.

Regionalna Dyrekcja Lasow Paristwowych w Poznaniu posiada certyfikat FSC i jest
zobowiazana do przestrzegania zasad promowanych przez FSC (Forest Stewardship
Council).
FSC

-

Forest

Stewardship

Council

A.C.

jest

organizacje

odpowiedzialne gospodarowanie zasobami lesnymi swiata.

promujqca,

Skupia wtascicieli

i zarzadc6w lasow, organizacje spoteczne i przyrodnicze, firmy przetwdrstwa
drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane
odpowiedzialnq gospodarki lesn^.

Posiadacze certyfikatu FSC musza^ spetnic szereg warunkbw i kryteriow, kt6re
w przypadku zarzadcow i wiascicieli Ias6w w Polsce zapisane sq w Tymczasowym
Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Lesnej w Polsce. Wypetnienie
warunkow okreslonych Standardem kontrolowane jest podczas corocznych audytow.
Certyfikat przyznaje sie na 5 lat. Pierwszy certyfikat FSC, RDLP w Poznaniu
otrzymata 1 stycznia 2003 roku, obowiqzywaf on do 31 grudnia 2007 roku. Obecnie
Regionalna Dyrekcja Las6w Paristwowych w Poznaniu

gospodarki lesnej wedtug systemu FSC o numerze FSC

posiada certyfikat dobrej

SGS-FM/COC 004323,

przyznany na okres od 10 kwietnia 2013 roku do 9 kwietnia 2018 roku.

Jednym z elementow ww. standardu jest stosowanie i prowadzenie odpowiedniej
polityki w zakresie stosowania srodk6w ochrony roslin. FSC okreslite liste substancji

aktywnych (FSC-GUI-30-001 V2-0), ktorych nieuzgodnione zastosowanie skutkuje

odebraniem lub zawieszeniem certyfikatu. Na liscie tej znajduje sie m.in. substancja

aktywna o nazwie diflubenzuron, kt6ra wchodzi wskiad srodka ochrony roslin Dimilin
480 SC.

W przypadku koniecznosci uzycia takiego srodka ochrony roslin przez posiadacza
certyfikatu FSC musi on ubiegad sie o specjalna. derogacje, zgodnie z procedure
opisanq w dokumencie FSC-PRO-30-001 V1-0, ktorej elementem sa. m.in.
konsultacje spoteczne.

Koniecznosc ogtoszenia konsultacji spotecznych w tej sprawie wynika z przepis6w
Polityki Pestycydowej Miedzynarodowej Organizacji Forest Stewardship Council A.C.
(FSC_POL_30_001_EN_FSC).

Charakterystyka srodka

Srodek ochrony roslin Dimilin 480 SC jest zarejestrowany do uzycia w UE i w Polsce
na mocy Decyzji MRiRW nr R-214/2011d z dnia 12.07.2011 r., kt6ra zmienia
pierwotnq Decyzje nr R-5/2008 z 22.01.2008 r. Etykieta srodka bedaca integralna_
czescie ww. Decyzji dostepna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w wyszukiwarce pod adresem:
htip://www.fnmrol.qotf.pl/pol'lnfofmacie-bran20we/Wvszukiwafka-sfocjkow-ocnronv-roslin).

Dimilin 480 SC jest dopuszczony do uzycia i powszechnie stosowany od lat
w Europie i Polsce na terenie sad6w, pieczarkarni oraz na obszarach lesnych.
W lasach wykorzystywany jest do zwalczania szkodnik6w pierwotnych sosny
(brudnica mniszka, barczatka sosn6wka i borecznik sosnowiec). Maksymalna dawka
tego srodka na 1 ha lasu wynosi 0,1 litra Srodek w tej dawce jest bezpieczny dla
pszczot, gdyz jego szkodliwos6 dla tych owad6w stwierdzono dopiero przy ponad
dwukrotnie wyzszej dawce - 0,375 l/ha. Nie jest szkodliwy dla ludzi a zalecany w

etykiecie srodka okres karencji dla runa lesnego wynosi 24 godz. od momentu
wykonania oprysku.

Koniecznosc i zakres zastosowania insektycydu Dlmllln 480 SC. na terenie
RDLP w Poznaniu

Zgodnie z ustawy o lasach, w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasu,
wtesciciele Ias6w s^ zobowiazani do ksztaftowania rownowagi w ekosystemach
lesnych, podnoszenia naturalnej odpornosci drzewostan6w, a w szczegolnosci do
zapobiegania,

wykrywania

i

zwalczania

nadmiernie

pojawiajacych

i rozprzestrzeniajacych sie organizm6w szkodliwych (art. 9 ustawy o lasach).
Ustawa naklada na nadlesniczego obowiazek wykonywania zabiegbw zwalczajacych
i ochronnych, w razie wystapienia organizmow szkodliwych w stopniu zagrazajacym
trwatosci Ias6w (art. 10 ustawy o lasach).

Pojawienie sie silnego zagrozenia drzewostanow od owadow takich jak barczatka
sosnowka i brudnica mniszka jest cykliczne. Masowe pojawy tych owadow (gradacje)
obserwuje sie mniej wiecej co 5-10 lat. Wystepowanie borecznika sosnowca jest
nieregularne i trudne do przewidzenia.

W latach 2013 i 2016 zastosowalismy Dimilin 480 SC, z blisko 100% skutecznosciq,
do zwalczania barczatki sosnowki, brudnicy mniszki i borecznika sosnowca na
obszarze ok. 14 000 ha lasu.

W 2016 roku w wyniku przeprowadzonej diagnostyki wystepowania owadow

lisciozernych, stwierdzono wzrastajace zagrozenie ze strony brudnicy mniszki.
barczatki sosnbwki i borecznika sosnowca. Stwierdzenie wystepowania ww. owadow
na obszarze RDLP w Poznaniu jak i

na obszarach RDLP w Pile i RDLP

w Szczecinie swiadczy o zblizajacym sie niebezpieczeristwie masowego wystapienia
szkodnikow latach 2017-2018. Wykonanie skutecznego zabiegu ograniczenia
populacji owadow uratuje drzewostany uszkadzane zerem i r6wnoczesnie ograniczy
rozprzestrzenianie sie owadow.

Kazdego roku dokonujemy oceny zagrozenia drzewostan6w w oparciu o metodyk^
i zalecenia zawarte w Instrukcji Ochrony Lasu i metodyce zintegrowanej ochrony
drzewostanow. Odbywa sie to na podstawie oceny liczebnosci owad6w zimujecych
w sciotce lesnej oraz liczebnosci gqsienic zerujacych w koronach drzew. Dodatkowo

dynamika i liczebnosd populacji poszczegolnych gatunk6w owad6w okreslana jest na
podstawie oceny liczebnosci motyli podczas rojki i liczby zniesionych przez nie jaj.

,

«

Prognoza zagrozenia drzewostan6w sosnowych przez owady lisciozerne, wskazuje,
ze w latach 2017-2018 zagrozenie od owad6w moze wystapic w RDLP w Poznaniu ,

na powierzchni ok. 10 tvs. ha, ich ograniczenie bedzie mozliwe wytacznie dzieki
zastosowaniu skutecznego srodka ochrony roslin jakim jest Dimilin 480 SC.

Od 2017 roku, na naszym terenie mozliwy jest wzrost powierzchni zagrozonej od
barczatki sosnowki, brudnicy mniszki i borecznika sosnowca, Sytuacja ta moze

potrwac nawet kilka lat. Niejednokrotnie w tych samych drzewostanach wystepuje
zagrozenie od dwoch owadow rownoczesnie (np. barczatka sosnowka z brudnica.
mniszkaj. Dimilin 480 SC jest jedynym srodkiem ochrony roslin zarejestrowanym
w Polsce, ktory moze by6 jednoczesnie zastosowany do ograniczenia liczebnosci
kilku gatunkow jednoczesnie. Wefekcie tego mozemy skrdcic czas trwania opryskow
i przede wszystkim ograniczy6 do minimum ilosc zastosowanego srodka. Obecnie,
jedynym srodkiem zarejestrowanym w Polsce przeciwko barczatce sosnowce,
brudnicy mniszce i borecznikowi sosnowemu jest Dimilin 480 SC. Jest to rowniez
jedyny insektycyd zarejestrowany do stosowania na starsze stadia rozwojowe
gasienic, co z jednej strony pozwala na obserwacje naturalnego oporu srodowiska
(wystepowanie chor6b, pasozyt6w, drapieznik6w) i umozliwia podjecie decyzji
o ewentualnym odstapieniu od zabiegu a z drugiej strony wydtuza czas mozliwej jego
aplikacji.

W sytuacji kiedy konieczne dla ratowania drzewostanow bedzie wykonanie
zabiegow z uzyciem Dimilinu 480 SC, zostanie wykorzystana metoda agrolotnicza,
przeprowadzona woparciu o przepisy wynikajace z obowiazujecego wtym zakresie
prawa polskiego i UE. Zabiegiem objete zostan^ jedynie tereny lesne z wyt^czeniem
stref buforowych od pasiek, krawedzi jezdni drog publicznych zaliczanych do
kategorii drog krajowych, zbiomikow i ciekow wodnych, oraz innych nie bedacych
celem zabiegu terenow nieuzytkowanych rolniczo, zgodnie z obowiazuja.ca. ustawy
o srodkach ochrony roslin. Zabiegi beda, wykonane pod nadzorem wtesciwych
terytorialnie Wojew6dzkich lnspektor6w Ochrony Roslin i Nasiennictwa. Na czas

zabiegu i karencji srodka zostanie wprowadzony czasowy zakaz wstepu do lasu,
informacje o miejscu i czasiewykonania zabiegu bedq upubliczniane.
Przebieg konsultacji

Prosimy o zgteszanie uwag odnosnie uzycia przez RDLP w Poznaniu, srodka
ochrony roslin - Dimilin 480 SC w terminie do 3.03.2017 r. (45 dni od daty ukazania

sie niniejszej informacji), poczta^ tradycyjnq z dopiskiem „konsultacje FSC" na adres:
Regionalna Dyrekcja Las6w Paristwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60-959
Poznari, lub elektronicznie: sekretariat@poznan.lasy.qov.pl, w tytule wpisujac

„konsultacje FSC". Wszelkie informacje na ten temat zostanq Paristwu udzielone
r6wniez telefonicznie pod nr tel. +48 61 668 44 11 (lub +48 61 668 44 35).

Wiecej informacji o certyfikacji FSC znajda^ Paristwo na stronie: info.fsc.org/
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