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do stosowania
w polscena
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jest okolo700 hektar6wuprawesnych,stanowito0,24o/o
szeliniakazagro2onych
og6lnej
powierzchni
le6neiRDLP.

og6lnieokolo200
uprawobejmujecorocznie
zagtozonych
ochrona naibadzie)l
Dotychczasowa
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obszar6wlesnychna podobnym
zagro2€nia
si9 utrzy!'nania
W kolejnychlatachspodziewamy
na caiymobszaEeRDLPw GdaiskustAdwniosek
SzeliniaksosnowiecwystQpuje
Doziomie.
obejmujecaly teren w zatzadzieRDLP
w corazwiekszymstopniustosujqna uprawachlesnychsadzonkiz
Tutejszenadle6nictlva
zakqlrymsystememkorzeniowymPraktykawykazuie,zejestto materialsadzeniowy
siqdw miejscachszczeg6lnie
od szeliniakasosncv'/ca
szczli6lnie podatnyna uszkodzenia
szk6d,mo2ezaj66potrzebau2yciaerodkaFastacLas15 SC Ponadtona terenie
uciq2liwych
nowepokolenia
RDiP j;st zalozonychponad100hektar6wuprawlesnychtestujqcych
orazdrzew
dzewostan6wnasiennych
sadzonekz nasiontak zulanychwylqczonych
te uprawyzakladanesq wylqcznlew oparciuo sadzonkiz zakMym
Poniewa2
matecznych.
pzy pomocy
istniejepotzeba ochronytych upr3wdoswiadczalnych
systememkorzeniowym
6rodkaFastacLas 15 SC.
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Prosimyo zglaszanieuwagodnosnieuzyciapzez RDLPw Gdaiskuirodka ochrony106lin
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ZwiEzekPsTczelazy\t! Elbl4gLt
82-220SlarePole;
10;82-300Elblqg;
- PolskiZwiqzekWQdk3rski
w Elblaguul. Sukiennicza
77, 82'300Elblqg;
- ZarzqdOkregowyPZLw Elblqguul Grunwaldzka

- PolskiZwiqzek
oZw Elblqguul Kosciuszki106.82'300Elblqg;
Dzialkowc6w
- GminaElblqgul. Browarna85, 82-300Eiblqg;
- GminaGronowoElblqsl(ie
ul.Lqcznosci3,B2-335GronowoElblqskie;
- GminaMarkusyMarkusy82, 82'325iMarkusy;
- GminaMilejewoul-Elblqska47, 82-316Milejewo;
- GminaMlynaryul. Dworcowa29, 14-420Mlynary;
- GminaPaslekPlacSwietegoWojciecha5, '14-400Paslek;
- GminaTolkmickoul. Podowa2,82-340Tolkmicko;
- GminaFromborkul. Mlynarska5a,14-530Frombork;
- GminaKrynicafi,'lorska
ul. G6mik6w15,82-120KrynicaMorska;
- GminaSztutowoul. Gdaiska55, 82-110Sztutowo;
- GminaSlegnaul. Gdahska34,82'103Stegna;
- MiastoNowyDw6rGdariskiul. ErnestaWejhera3, 82-100NowyDw6rGdailski;
- GminaOsiaszewoul. Ko6ciuszki5'1,
82-112Ostaszewo;
- GminaLichnowyul. Tczewska6,82-224Lichnowy;
- GminaMalborkul. Ceglana7, 82-200Malbork;
- GminaNowyStawul. Bema1, 82-230NowyStaw;
- GminaSlarePoleul. Marynarki
Woionnei6, 82"220StarePole;
- MiestoElblqgul.Lqcznosci1, 82-300Elblqg;
- GminaNowyTargul. Swierczewskiego
20, 82-410SiaryTargi

