
Пояснювальна записка
до річного звіту діяльності ДП «Новгород-Сіверський лісгосп»

по лісокультурному виробництву  за 2019 рік
В 2019 р. підприємством створено л/к на зрубах 132 га при плані 130 га.
Доповнення л/к в ДЛФ проведено на площі 153,7 га при плані 150 га.
Доповнення «нових лісів» на площі 32,6 га при плані 20 га.
Догляд за лісовими культурами в ДЛФ проведено на площі 614,7 при плані
550 га.
Догляд «нових лісів» проведено на площі 54,2 га , при плані 40 га.
Висіяно  лісорозсадників  на  площі  1,24  га  при  плані  1,0  га,  вирощено
стандартного посад матеріалу – 1485 тис. шт. при плані 1200 тис.шт.
За результатами інвентаризації 2019 року досягли приживлюваності лісових
культур:
I року – планова 90 % - фактична 91,2 %;
II року – планова 90 % - фактична 90,1 %;
III року – планова 83 % - фактична 89 %.
Атестації (ДЛФ) підлягали л/к на площі 636,2 га, всі вони атестовані, в т.ч.:
I кл. – 342 га
II кл. – 269,3 га
III кл. – 24,9 га
Атестації (Нові ліси) підлягали л/к на площі 119,8 га, всі вони атестовані, в
т.ч.:
I кл. – 82,7 га
II кл. – 37,1 га
В 2019 році переведено л/к в п.л.п.(ДЛФ) – 199,2 га, в т.ч. за класами:
I кл. – 101,5 га
II кл. – 86,4 га
III кл. – 11,3 га
Переведено л/к в п.л.п.(Нові ліси) – 65,3 га, в т.ч. за класами:
I кл. – 28,2 га
II кл. – 37,1 га
Ділянок природного поновлення – 21,8 га.
Заготовлено лісового насіння при плані 400 кг – факт – 439,8 кг, в т.ч.:
Сосна – 86 кг;
Дуб зв. – 300 кг;
Інші  – 53,8 кг.
Все насіння перевірено на якість в ДО “Український ЛСЦ”:
408,5 кг – I клас;
5,3 кг - II  класу;
26 кг - IIІ  класу.
Підготовлено ґрунту під культури наступного року в ДЛФ при плані 70 га,
факт – 72,6 га.


