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Pôvodca

• Nectria coccinea

• Nectria galligena

• Nectria ditissima



Pôvodca - Nectria



Hostiteľské dreviny

• Buk

• Javor

• Smrek



Predispozícia pre 
infekciu

• Poranenie kôry buka

– Hmyz - červec bukový

– Odieranie vetiev

– Kamene

– Zver

– Práce pri pílení a ťahaní 
stromov



Vznik infekcie

• Buk

• Poranenie (aj mikroskopicky veľké)

• Ročné obdobie – jeseň!

• Vek dreviny: všetky vekové stupne

• Časť stromu: - kmeň, vetva



Prevencia

• Predchádzať vzniku poranení.

• Ak už je to poranenie vytvorené 
– do 3 dní zatrieť prípravkom 
napr. Pellacol

Poranenie kôry buka
– Hmyz - červec bukový
– Odieranie vetiev
– Kamene
– Zver
– Práce pri pílení a ťahaní stromov
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Obrana

• Odstraňovať napadnuté 
stromy, resp. stromy s 
príznakmi napadnutia



Obrana



Nectria coccinea, hlivka červená 11



Nectria coccinea, hlivka červená 12

nekróza kôry



Cryptococcus fagi
červec bukový

Ectoedemia liebwerdella
drobník

Nectria coccinea, hlivka červená 13

predispozícia
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Likvidácia nájdených vetiev a kmeňov
- Nikdy sa nenájdu všetky 
- Najúčinnejšia likvidácia - pálením



Ďalšie ochorenia

• Phytophthora sp.

• Armillaria sp. - podpňovka

• Kretzschmaria deusta - uhliarik pálený

• Fomes fomentarius – práchnovec kopytovitý



Ďakujem za pozornosť



POĎAKOVANIE

APVV-0707-12 
Výskum vplyvu disturbančných faktorov na dlhodobý vývoj zdravotného stavu lesov Slovenska

APVV-14-0567 
Informačný a varovný systém pre invázne organizmy v lesnom a urbánnom prostredí

APVV-15-0531 
Webová GIS aplikácia pre monitoring výskytu škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska

APVV-15-0348 
Nové metódy v integrovanej ochrane lesa zahŕňajúce využitie entomopatogénnych húb

APVV-16-0031 
Výskum alternatívnych metód ochrany ihličnatých sadeníc pred hmyzími škodcami

Tento článok vznikol aj vďaka podpore projektu č. 08V0301 „Výskum a vývoj pre inovácie a podporu 
konkurencieschopnosti lesníckeho sektora“, financovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu MPRV SR, ďalej CEBIMOL 

a CEALE



KONTAKT
STREDISKO LESNÍCKEJ OCHRANÁRSKEJ SLUŽBY 

BANSKÁ ŠTIAVNICA

Národné lesnícke centrum

Stredisko lesníckej ochranárskej služby

Lesnícka 11

969 01  Banská Štiavnica

Tel.: 045-691 1144

Mobil: + 421 902-712 964

Email: los@nlcsk.org

http://www.los.sk

https://www.facebook.com/losbstiavnica

http://www.skodcoviadrevin.sk
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