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За състоянието и дейността на горските разсадници в СИДП ДП – Шумен 

 

За осигуряване на посадъчен материал, СИДП ДП гр. Шумен разчита основно на  

горските разсадници с национално значение – ГР „Дъбовете“ – ТП ДГС Добрич,                       

„ГР Станянци“ – ТП ДГС Върбица, както и на  ГР „Соколово“ – ТП ДЛС Балчик и ГР 

„Салманово“ –ТП ДГС Шумен. ДЛС „Шерба произвеждат фиданки за собствени нужди в 

разсадник „Лонгоза“. ТП ДГС Търговище произвежда основно облагородени орехови 

фиданки, а през настоящата година започна производството и на декоративни фиданки по 

програмата за превръщането му от горски в горски и декоративен разсадник. 

Състоянието на всички разсадници се поддържа задоволително. В по-голямата част от 

тях има и сграден фонд, което налага осигуряване на охрана. Капацитетът за производство 

на фиданки с които разполагат разсадниците е много голям, но производството е сведено до 

минимум, предимно за нуждите на предприятието. От приложение 20 е видно, че площите 

на семенищата са едва 2,8% от всички разсадникови площи.  Горските разсадници с 

национално значение са напълно достатъчни за задоволяване нуждите от фиданки за 

залесяване и попълване във всички териториални поделения на предприятието, като при 

това без да се използват целите площи. С оглед специфичните климатични условия на ТП 

ДЛС Балчик и ТП ДЛС Шерба в тези разсадници се произвеждат фиданки за собствени 

нужди. 

През вегетационната 2016-2017 г. в горските разсадници на СИДП са инвентаризирани 

общо 939 хил. бр. годни за залесяване семенищни фиданки и 4 130 бр. тополови фиданки. За 

декоративни цели, овощарство и коледни елхи са произведени общо 70 589 бр. пикирани и 

контейнерни фиданки.  

Себестойността на произведените семенищни фиданки варира от 0,10 лв. до 0,30 лв. в 

различните териториални поделения и за различните дървесни видове.  

През 2016 г. производството на фиданки е съобразено изцяло с потребностите на 

териториалните поделения на СИДП от фиданки за залесяване и попълване. Във връзка със 

сертифицирането на предприятието се ограничават залесяванията с екзотични дървесни 

видове (акация и червен дъб). Вероятно ще имаме излишък от тези фиданки и недостиг от 

местни видове.  

 


