15 700 дка гори във Видинско са спасени от нападение на гъсеници, чрез своевремено третиране с
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В района на селата Цар Петрово, Войница , Бела Рада и Пешаково горите са
напръскани с препарати срещу гъсеницата-гъботворка, каза за Радио “Фокус”Видин
инж.Веселка
Борисова, директор на Държавно горско стопанство – Видин. Тя посочи, че пръскането
е извършено чрез хеликоптер и по този начин са спасени 15 700 дка гори. Във
Видинска област нападнатите от гъсеница-гъботворка гори са близо 40 300 дка
предимно в общините Бойница и Видин. „Напръскахме района на село Цар Петрово,
Войница и Бела Рада защото там има най-много държавни гори. Средствата за
пръскането осигурихме от нашата стопанска дейност”, обясни Веселка Борисова. 4000
дка са горите, собественост на Община Видин, но и те не са били напръскани.
Директорът на Горското стопанство обясни, че гъсениците са всеядни – нападат както
дърветата в гората, така и овощните градини. „Вече има такива градини в селата
Градец, Цар Петрово, които са нападнати от такива гъсеници”, каза Борисова. Ако
дърветата не се третират с препарати, то нападението на гъсениците продължава три
години и гоите изсъхват. Вредителят се появява през април, когато се разлистят
горите. През есента специалисти от Държавно горско стопанство ще прегледат отново
горите.”Гъсеницата гъботворка е вредител, който през есента снася яйцата си по
стволовете на дърветата, те са като гъбички. Есента ще се види ще имаме ли пак
нападение, ще се направи ново лесо-патологично обследване и ще се заявят декарите
за пръскане. Ще се информират отново общините и трябва още през 2013 година да се
мисли за пръскане”, категорична е Веселка Борисова. Тя посочи, че 4,30 лв струва
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пръскането на декар с хеликоптер, като в цената е включена и сумата за препарата.
Подобно нападение на гъсеници-гъботворки е имало през 2005 година. „Тогава близо
100 000 дка гори в землището на Грамада, Божурица и още няколко общини бяха
обработени с препарати за сметка на държавата”, обясни Веселка Борисова.
Радио “Фокус”- Видин
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