
          1. Лісові культури
Працівники  лісгоспу  забезпечили  необхідний  рівень  ведення  лісового

господарства, лісорозведення.
Одна  з  головних  сфер  підприємства  –  створення  та  відновлення  лісових

насаджень. Саме виконання цього завдання вимагає вкладання значних коштів і не
дає миттєвих прибутків, але в подальшому формує все лісове середовище й визначає
якість лісу.

В  2018 році  виконані  основні  показники  по  лісовідновленню  та  захисному
лісорозведенню. Відтворено лісів на площі 212,1 га в тому числі посаджено лісових
культур 141,4 га, з них захисних лісових насаджень (нових лісів) – 32,6 га, залишено
під  природне  поновлення  24,1  га. В  2018  році  на  території  держлісгоспу  було
створено 2,0 га плантацій новорічних ялинок,  в 2019 році планується  створити 2,0
га.

Витрати, пов’язані з лісовідновленням та лісорозведенням по ДП «Новгород-
Сіверський лісгосп» складають ___2920,3____ тис.грн. Всі власні кошти.

За  даними  осінньої  інвентаризації  атестовано  541,7  га  лісових  культур  в
Держлісфонді, в тому числі: 

І класом – 362,9 га     66 %
ІІ класом – 176,6 га   33 %
ІІІ класом –  2,2 га   1 %
Атестовано захисних насаджень 76,0 га, втому числі:
І класом –  41,9 га     55 %
ІІ класом –  34,1 га     45 %
Переведено у вкриті лісовою рослинністю землі 253,5 га лісових культур: 
І класом –  142,9 га       56 %
ІІ класом –  100,7 га       40 %
ІІІ класом –  9,9га   4 %
та _29_га захисних насаджень:
І класом – 29 га     100 %
Не переведені у вкриті лісом землі в установлені терміни лісові культури на

площі 6,1 га по Лосківському лісництву та 1,1 га по Кіровському лісництву тому, що
не досягли середньої висоти головні породи та недостатня кількість дерев головної
породи внаслідок пошкодження  шкідниками та хворобами лісу,  потрави дикими
тваринами а також зміною гідрологічного режиму.

Виправлення їх планується весною цього року шляхом введення дерев головної
породи та проведення доглядів для підвищення їх якості до рівня стандартних.

 Списання лісових культур в 2018 році   не   проводилось .
Для успішного виконання запланованих обсягів посадки в лісових розсадниках

на площі 1,25 га вирощено  1981 млн. штук стандартних сіянців, а затрати понесені
лісгоспом складають __360,2____ тис.грн. Вирощування сіянців в повному обсязі –
це   забезпечення   потреби  лісгоспу  в  посадматеріалі  та  можливість   скоротити
витрати при  закупівлі  сіянців на стороні . 

Більше  уваги  стали  приділяти  вирощуванню  садивного  матеріалу  в  умовах
контрольованого  середовища  та  декоративного  садивного  матеріалу.  Майже  в
кожному лісництві збудовано короби, парники, теплиці



Заготовлено  3665,7  кг лісового насіння,  в тому числі хвойних порід –101 кг.
Заготовлено жолудів дуба звичайного 3200 кг. На збір насіння лісгоспом витрачено
_132,8____ тис.грн. 

Для зменшення витрат на ведення лісового господарства в 2018 році проведені
заходи по сприянню природному поновленню на площі 12,1 га.  

Оброблено гербіцидами 49,9 га площ проти небажаної порослі. 
Виконана програма ,,Діброва” щодо створення дубових культур – створено 
4,5 га.
Плануємо  максимально  проводити  обробіток  грунту  під  лісові  культури

наступного року восени.


