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Wg rozdzielnika 

 

Informacja o  planowanym zabiegu agrolotniczym ograniczania imago 
chrabąszcza majowego na terenie Nadleśnictwa Zielonka UPP LZD 
Murowana Goślina. 

 

1. Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013r. w 

sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin 
(Dz.U. z 2013 Poz. 625) Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie przekazuje 
informację o konieczności wykonania planowanych zabiegów ochrony lasu  w celu 
ograniczenia liczebności chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha L.) z 
zastosowaniem środka ochrony roślin MOSPILAN 20 SP , przy użyciu sprzętu agrolotniczego, 
z prośbą o jej udostepnienie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, w biuletynie 
urzędowym i innych lokalnych mediach oraz wywieszenie na tablicach informacyjnych w 
miejscach dostępnych dla lokalnej społeczności zwłaszcza osób mieszkających w sąsiedztwie 
pola zabiegowego (Załącznik nr. 1) oraz innych zainteresowanych. 

Zależnie od biologii owadów oraz warunków atmosferycznych zabiegi agrolotnicze 
odbywać się będą między  9.05.2022r.  a  31.05.2022 r. ale potrwają tylko 3-4 dni.  

Podczas bezpośredniej akcji lotniczej obowiązywać będzie zakaz wstępu do lasu 
objętego zabiegiem.  Informować o tym będą tablice ostrzegawcze przy wjazdach dróg 
dojazdowych. O terminie odwołania zakazu oraz innych komunikatach związanych z zabiegiem 
będziemy informować za pośrednictwem lokalnych podmiotów, strony internetowej LZD 
Murowana Goślina : http://www1.up.poznan.pl/lzdmg/ oraz mediów społecznościowych: 
https://www.facebook.com/LZDMurowanaGoslina/ . 

Dla środka MOSPILAN 20 SP obowiązuje 14 dniowy okres karencji po zabiegu, dlatego 
do dnia 18.06.2022r. prosimy o nie zbieranie płodów runa leśnego z terenów objętych 
zabiegiem. Okres od zastosowania środka do dnia w którym na obszar mogą wejść ludzie oraz 
zwierzęta - okres prewencji: nie dotyczy.  

Lokalizacja i zasięg pola zabiegowego przedstawia mapa (Załącznik nr 1). Zabiegi 
agrolotnicze planowane są na powierzchni  600,10 ha w obszarze leśnictwa Stęszewko. Pole 
zabiegowe położone jest na terenie dwóch gmin: Murowana Goślina (obręb Zielonka) i 
Pobiedziska (obręb Stęszewko) oraz graniczy od Pn strony „Traktu Bednarskiego„ z polem 
zabiegowym terenu Nadleśnictwa Łopuchówko, dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na 
występujące tam ograniczenia i zakazy wstępu. 

Załączniki: 

1. Mapa pola zabiegowego w obszarze LZD Murowana Goślina. 

2. Etykieta środka MOSPILAN 20 SP. 
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Otrzymują: 

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu; wi-poznan@piorin.gov.pl 

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu; psse.poznan@pis.gov.pl 

3. Starostwo Powiatowe z Poznaniu; starostwo@powiat.poznan.pl 

4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu; sekretariat@piw-poznan.pl 

5. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu; sekretariat.poznan@rdos.gov.pl 

6. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego; sekretariat@zpkww.pl 

7. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu; marlena.kowalkowska@poznan.lasy.gov.pl 

8. Nadleśnictwo Łopuchówko ; lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl 

9. Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina; gmina@murowana-goslina.pl 

10. Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach; umig@pobiedziska.pl 

11. Sołtys wsi Stęszewko, Sylwester Antkowiak; Stęszewko ul. Grzybowa 18,. 62-100 Stęszewko 

12. Sołtys wsi Zielonka, Hieronim Kazuś;  Zielonka 13/1 ; 62-095 Murowana Goślina 

13. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu, wzppoznan@o2.pl 

14. Koło Pszczelarzy w Murowanej Goślinie; Tomasz Gruchała;  tomaszgruchala1@wp.pl 

15. Koło Pszczelarzy w Pobiedziskach; Michał Nowak ; miskowapasieka@gmail.com 

16. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”; sekretariat@puszcza-zielonka.pl 

17. Łowieckie Gospodarstwo Doświadczalne UPP; stacja.kliol@gmail.com 

18. Polski Związek Wędkarski Okręg Poznań; biuro@pzw.poznan.pl 

19. PZW Koło 070 „Łożyska”; kolo.070.poznan@pzw.poznan.pl 
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