Над 40 000 декара гори ще бъдат третирани срещу гъсеница гъботворка във Видинска област този
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Неделя, 13 Април 2014 16:32

Подготвяме документите за провеждането на обществена процедура за избор на
летателна фирма и доставчик на медикаменти, които са необходими за обработки
срещу гъсеница гъботворка в област Видин. Това каза за Радио “Фокус”- Видин инж.
Юри Миков, директор на Северозападно държавно предприятие-Враца. Той добави, че
съвместно с Лесозащитна станция-София е изготвен план за работа. „За съжаление,
финансовите ресурси на общините, които са засегнати, са много ограничени. Но ще
получим известна помощ от общините Белоградчик и Бойница, които ще заделят малко
средства, за да напръскаме известно количество общински гори”, каза Юри Миков. Той
добави, че целта е да се обхванат максимална част от засегнатите държавни гори,
които са около 40 000 декара. Цялата засегната територия няма да може да бъде
напръскана, тъй като много голяма част от нея е общинска и частна. Ще се акцентира
на местата, където преобладава държавната собственост, като ще бъдат обработени
целите масиви, за да може да има резултат. В масивите, където преобладава
държавната гора, ще бъдат третирани и общинските, и частните гори. „Така че до края
на месеца ще бъдат третирани може би над 40 000 декара от тези засегнати гори”, каза
Юри Миков. Той призова собствениците на горски имоти да обръщат повече внимание
на собствеността си и да намерят начин да полагат повече грижи за нея. По думите му,
това е много важно, когато има подобни нападения на вредители, защото промените на
климата допринасят за развитието на повече такива болести. Проблемът с
нападението на гъсеница гъботворка не може да се реши отведнъж, каза още Юри
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Миков. Той обясни, проблемът ще се решава тази и следващата година, ако бъдат
изпълнени мерките, които предприятието е набелязало.
Радио “Фокус”- Видин
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