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Вступне слово 
 

Цей документ за своєю суттю пов'язаний із UA SFM ST 02 Стале 

лісоуправління. Загальні положення. Він стосується пункту 8.2.8 UA SFM ST 02 і 

містить перелік винятків для використання пестицидів класу 1A та 1B ВООЗ. 

 

Цей документ є обов'язковою і невід'ємною частиною Національної Системи 

Лісової Добровільної Сертифікації (НСЛДС). 

 

Організація, яка є утримувачем сертифіката лісоуправління НСЛДС, повинна 

використовувати пестициди лише з обґрунтуваннями, визначеними у цьому 

Технічному документі.  
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1 Загальні положення  

 

Забороняється використання пестицидів класу 1А і 1В згідно класифікації 

ВООЗ та інших високотоксичних пестицидів у всіх випадках, за винятком випадків, 

коли інші ефективні засоби відсутні. Виняткові випадки використання пестицидів 

класу 1А і 1В за ВООЗ встановлюються стандартом UA SFM ST 02:2020 та цим 

технічним документом. 

Використання пестицидів класу 1А і 1В за ВООЗ дозволяється у виняткових 

випадках, якщо: 

- відсутні інші альтернативні методи та засоби; 

- для цього отримано експертне обґрунтування; 

- ефект від їхнього застосування переважає небажані екологічні чи соціальні 

наслідки. 

 

2 Список винятків із використання пестицидів класу 1А та 1В 

ВООЗ з обґрунтуванням  
 

Дата набуття 

чинності 

Пестицид (діюча 

речовина) 
Обґрунтування використання 

01.03.2021 Альфа-

Циперметрин 

Може використовуватися в лісі у виняткових 

випадках спалаху стовбурових або технічних 

шкідників, зокрема проти Diprion pini, Neodiprion 

sertifier, Lymantria dispar L, Tortrix viridana, якщо 

жодні альтернативні біологічні та / або хімічні чи 

інші речовини не ефективні.  

Обов’язкові консультації зі спеціалізованими 

організаціями із захисту від шкідників та іншими 

відповідними зацікавленими сторонами. 

Потрібно провести ОВД та врахувати екологічні 

обмеження. 

Беноміл 

 

Обробка проти Lophodermium seditiosum, 

Lophodermium pinastri, Phacidium infestans, 

Erysiphales spp в розсадниках і теплицях 

Малатіон  Обробка проти Gryllotalpa gryllotalpa в 

розсадниках і теплицях 

 


