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1 Poškodenie ihlíc jedle bielej 

V horských oblastiach Slovenska (napr. na Orave) sa začínajú prejavovať príznaky infekcie ihlíc 

spôsobené parazitickými hubami.  

Vetvičky na doručených vzorkách mali zhnednuté ihlice, prevažne starších ročníkov. Poškodené 

ihlice sa však ojedinele vyskytovali aj na najmladšom ročníku ihlíc. Pod zhnednutými ihlicami neboli 

podkôrne pletivá odumreté, čo pripomína sypavkovité ochorenie. Ihlice sú však na svojej báze 

pokryté jemným bielym mycéliom, ktoré pokrýva aj kôru vetvičiek. V niektorých prípadoch sú pokryté 

ihlice po celom svojom povrchu až po svoj hrot. Výskyt tohto bieleho pavučinkovitého mycélia je 

pozorovaný aj na hnedých ihliciach, aj na zelených ihliciach. Na hnedých ihliciach nie sú pozorované 

žiadne škvrny, kultiváciou sa však na povrchu v ihlíc vytvorili tmavohnedé škvrnky, čo sú plodničky 

huby. Mycélium huby je priehradkovité, obsah jednotlivých buniek je bez viditeľných škvŕn (voda, 

tuky). Pri kultivácii sa na vzdušnom mycéliu nevytvorili žiadne spóry, tie boli pozorované len 

v hnedých škvrnkách, plodničkách. 

Na základe príznakov poškodenia, napadnutej hostiteľskej dreviny, morfologických vlastností 

mycélia, plodničiek a spór sme určili pôvodcu poškodenia ako hubu Acanthostigma ellisii Sacc. & P. 

Syd. (1899) [Ascomycota, Pleosporales, Tubeufiaceae]. Názov ochorenia v anglickom jazyku je „White 

Felt Blight of Abies“, teda „biela plsťovitá sypavka jedlí“. Ochorenie sa vyskytuje vo vlhkých polohách, 

v prehustených mladinách i v starších porastoch, kde je slabý pohyb vzduchu, predovšetkým 

v horských oblastiach.  

Podobné ochorenie spôsobuje Herpotrichia nigra, ktorá sa vyskytuje na ihliciach napr. borovíc, 

ktoré sú zlepené hnedým mycélium („Brown Felt Blight“). Vývoj prebieha na vetvách zasypaných 

snehom dlhšiu dobu. 

Ochranné opatrenia 

Keďže ide o sypavkovité ochorenie, predispozíciou pre napadnutie je najmä vlhkosť prostredia. 

Odporúčame preto znížiť vlhkosť mikroklímy v porastoch napr. prerezávkami. U najviac poškodených 

stromov orezať napadnuté vetvy, prípadne stromy so 75 % a väčším odumretím ihlíc spíliť a z porastu 

vyviezť alebo spáliť. V prípade rozsiahlych výmer s poškodením dohodnúť s LOS a štátnou správou 

obhliadku porastov.  
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Obrázok 1. a 2. Odumieranie ihlíc najstarších ročníkov hubou Acanthostigma ellisii, avšak podkôrne 

pletivá sú bez poškodenia 

 

Obrázok 3. a 4. Biele mycélium huby Acanthostigma ellisii priliepa odumreté ihlice k vetvičke, takže aj 

po odumretí neopadávajú. Mycélium je zreteľné aj na báze zelených ihlíc. 
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2 Poškodenie ihlíc smreka 

Vzorky s príznakmi poškodenia ihlíc boli na Stredisko LOS doručené až v polovici decembra, teda 

v čase vegetačného pokoja.  

Na ihliciach sa vyskytujú zlatožlté škvrny až priečne pásiky, v niektorých prípadoch sú škvrny až 

červenohnedé, alebo sú ihlice úplne žlté. Podkôrne pletivá pod takto poškodenými ihlicami sú však 

bez príznakov poškodenia. Príznaky sa vyskytujú najmä na ihliciach najmladšieho ročníka. Niektoré 

vetvičky sú až defoliované. Laboratórnym vyšetrením vzoriek nebola zistená prítomnosť hmyzích 

škodcov ani znaky prítomnosti žiadneho hmyzieho druhu. V niektorých žltých škvrnách bola zistená 

prítomnosť mycélia, bez spór. 

Na základe príznakov poškodenia a znakov prítomnosti húb predpokladáme, že ide o poškodenie 

ihlíc hrdzou zlatoslizovka smreková Chrysomyxa abietis. Huba infikuje len ihlice najmladšieho ročníka 

(sypavky zase naopak - ihlice najstaršieho ročníka) a to v máji a júni počas rašenia. Už v lete sú na 

ihliciach vytvorené žlté škvrny, a v jeseni sa na nich vytvárajú oranžové ložiská zimných spór 

(teliospór), ktoré nie sú prachovité. Ide o jednodomú hrdzu (k vývoju nepotrebuje medzihostiteľa), 

ecídiospóry a urediospóry sa netvoria. Silno napadnuté ihlice opadávajú. V jari dochádza k infekcii 

najmladších ihlíc bazídiospórami.  

Keďže huba nepotrebuje medzihostiteľa, vývoj je zjednodušený a pravdepodobnosť opätovnej 

infekcie zvýšená oproti dvojdomým hrdziam. Predispozíciou je vlhká (dobré podmienky pre hubu) 

a chladná (predĺženie doby rašenia ihlíc) jar. Poškodenie sa vyskytuje teda najmä v oblastiach 

s vyššou vlhkosťou vzduchu. Pri opakovaní sa silných infekcií v priebehu niekoľkých rokov môžu byť 

stromy úplne defoliované a následkom toho aj uhynúť. 

Obrana spočíva v znižovaní vlhkosti prostredia prestrihávkami, prebierkami. Aplikácia fungicídov 

je možná v jarnom období v čase rašenia stromov (apríl až jún, každé 2 týždne), avšak má to význam 

len u hodnotných smrekov napr. vianočné stromčeky, atď. 

 

Obrázok 5. a 6. Škvrnitosť ihlíc najmladšieho ročníka spôsobená hrdzou Chrysomyxa abietis 
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Obrázok 7. a 8. Pri silných infekciách dochádza až k defoliácii 

 

3 Podkôrny hmyz 

I napriek pomerne chladnému a vlhkému vývoju počasia v roku 2010 sú odchyty imág lykožrútov 

v smrečinách niektorých oblastí porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi, v iných oblastiach sú 

odchyty o niečo nižšie. 

V roku 2011 vývoj podkôrnych druhov hmyzu bude závisieť od priebehu počasia, dostatku 

atraktívnej hmoty a rýchlosti je spracovávania. Vzhľadom na rastúci dopyt po smrekovom dreve je 

možné, že sa zníži aj populačná hustota podkôrnych druhov hmyzu na smreku a aj objem ponechanej 

kalamity v porastoch.  

 

Obrázok 9. Vývoj odchytov imág lykožrúta smrekového do feromónových lapačov na OZ Beňuš 

v jednotlivých mesiacoch (Zdroj dát: Ing. V. Barančok, OZ Beňuš) 
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Obrázok 10. Vývoj odchytov imág lykožrúta smrekového do feromónových lapačov na OZ Beňuš od 

roku 1997 (Zdroj dát: Ing. V. Barančok, OZ Beňuš)  

 

 

Obrázok 11. Vývoj odchytov imág lykožrúta lesklého do feromónových lapačov na OZ Beňuš 

v jednotlivých mesiacoch (Zdroj dát: Ing. V. Barančok, OZ Beňuš) 
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Obrázok 12. Vývoj odchytov imág lykožrúta lesklého do feromónových lapačov na OZ Beňuš od roku 

1998 (Zdroj dát: Ing. V. Barančok, OZ Beňuš)  

4 Hlásenia o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2010 – L116 

Hlásenia o výskyte škodlivých činiteľov za rok 2010 tzv. L116 sú uložené aj na internete na 

adrese: http://www.los.sk/l116.html 

Prosím o ich zaslanie na LOS Banská Štiavnica poštou alebo mailom (kunca@nlcsk.org) do 15. 2. 

2011. Z hlásení sa spracuje informácia o jednotlivých škodlivých činiteľoch za rok 2010 za celé 

Slovensko s prognózou pre rok 2011. 

5 Medzinárodná konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2011“ 

Medzinárodná konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2011“ sa bude konať 28. – 29. 4. 

2011 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s. Program a prihlášky budú zverejnené na 

stránkach www.los.sk v priebehu mesiaca marec 2011. Všetkých srdečne pozývame. 

6 Záver 

Vlhký a chladný rok 2010 spôsobil spomalenie vývoja škodlivých činiteľov, ale aj predĺženie 

niektorých štádií vývoja stromov a tým predĺženie trvania atraktívnosti pre škodlivé činitele. Tento 

priebeh počasia viac vyhovoval hubovým patogénom ako hmyzím škodcom. Infekcie stromov, ktoré 

nastali v jarnom a letnom období sa prejavovali príznakmi s určitým časovým odstupom, niekedy až 

v jesennom a zimnom období. Ide hlavne o infekcie na listoch a ihliaciach. Dá sa predpokladať, že na 

budúci rok 2011 budú pokračovať niektoré infekcie asimilačných orgánov (najmä hrdze a sypavky), 

môžu však nastať aj problémy s koreňovými hnilobami (podpňovky, atď.), u ktorý je odozva na 

infekciu v podobe príznakov na nadzemných častiach rastlín o niečo dlhšia (tzv. inkubačná doba).  

Z hmyzích škodcov bude opäť najvýznamnejším činiteľom lykožrút smrekový. Vzhľadom na 

zvýšený dopyt po dreve a pokles objemu atraktívnej smrekovej hmoty nad 60 rokov očakávame 

http://www.los.sk/l116.html
mailto:kunca@nlcsk.org
http://www.los.sk/
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zníženie kalamity podkôrneho hmyzu v smrečinách. Boj s lykožrútom smrekovým sa však nesmie 

spomaliť, pretože mladšie porasty dorastajú do veku, kedy už môžu byť napádané a vysoká 

populačná hustota lykožrútov, ale aj iných škodlivých činiteľov, neprispeje k ich ochrane. 

Okolo chránených území očakávame aj v roku 2011 pokračovanie hynutia lesov. Hodnotíme 

pasívnu ochranu lesa v 5. stupni ochrany a obmedzenú ochranu lesa v územiach NATURA 2000 tzv. 

ochranu lesa pred ľuďmi za veľmi zlú. Bez ohľadu na to je potrebné realizovať ochranné opatrenia 

okolo prírodných rezervácií podľa projektov ochrany (v zmysle Spoločného usmernenia 

http://www.los.sk/spol.html). 

7 Poďakovanie za rok 2010 

Kolektív inšpektorov a špecialistov LOS ďakuje všetkým za spoluprácu v roku 2010. Prajeme Vám 

požehnané Vianoce a v roku 2011 nie veľa a len samé „dobré“ škodlivé činitele lesov. 

Zdravému lesu „zdar“. 

Andrej Kunca 

http://www.los.sk/spol.html

