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V Jihlavě dne 10.5.2019

Použití přípravku EDN na ochranu rostlin
- informace pro pořadatele škol v přírodě a dětské rekreace v kraji Vysočina
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský jako příslušný orgán ve smyslu § 72 odst. 1 písm. e)
zákona č. 326/2004Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, povolil omezené a kontrolované použití přípravku EDN k likvidaci lýkožrouta
smrkového a lýkožrouta severského formou fumigace skládek dřeva.
EDN je insekticidní plynný přípravek s účinnou látkou ethandinitril (oxalonitril), který bude použit
k fumigaci skládek za stanovených podmínek.
S ohledem na zvláštní bezpečnostní opatření s cílem chránit zdraví veřejnosti musí být místo a termín pro
aplikaci předem ohlášeno místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu a dále dle § 61 odst. 3
zákona 258/2000 Sb., o ohraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů 48 hodin před započetím
prací nahlásit příslušné KHS. Dočasně musí být uzavřeny přístupové cesty vedoucí kolem ošetřovaných
oblastí, u přístupových cest musí být umístěny informační tabule, kde se plánuje fumigace s upozorněním
na probíhající chemické ošetření kmenů. Vlastní aplikaci mohou provést pouze speciálně proškolení
pracovníci, kteří mají osvědčení o odborné způsobilosti pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci (§
58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). Okolo skládky
musí být vyznačena bezpečnostní zóna a po dobu fumigace se v bezpečnostní zóně nesmí pohybovat
žádná nepovolaná osoba.
Fumigace probíhá následujícím způsobem: skládka výřezů je naskladněna na plachtu a je další plachtou
nebo plachtami zakryta. Pod plachtu je vpuštěn plyn a po 24 hodinách je provedeno odvětrání zakryté
skládky. Během této doby dojde k zahubení kůrovců na skládce.

Z výše uvedeného důvodu upozorňujeme pořadatele škol v přírodě a dětské
rekreace a jiných podobných akcí, aby si na místně příslušném obecním nebo
městském úřadě ověřili, zda a kde v okolí dané lokality bude probíhat
fumigace skládek výřezů a v době aplikace do daných lokalit nevstupovali.
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