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1 Úvod 

V tejto signalizačnej správe sa zdôrazňuje termín zasielania spotreby prípravkov na ochranu rastlín 

do 15.2. Pripomíname, že jasene sú stále významne poškodzované aj lykokazmi. Takto napadnuté 

stromy sú v tomto zimnom čase zviditeľňované opadanou kôrou a v takýchto porastoch je potrebné už 

v tomto období pripravovať opatrenia ochrany lesa. Zverejňujeme aj výsledky monitoringu výskytu 

znášok mníšky veľkohlavej a imelovca európskeho. 

2 Monitoring mníšky veľkohlavej a imelovca európskeho 2019/2020 

V zimnom období 2019-2020 sa uskutočnil druhý ročník monitoringu výskytu znášok mníšky 

veľkohlavej v južných okresoch Slovenska. Spolu s tým sa zisťoval aj výskyt imelovca v korunách 

stromov. 

2.1 Mníška veľkohlavá – prognóza výskytu pre rok 2020 

Spolu sa monitoring vykonal na výmere 35 287 ha (tabuľka 1), kde na ploche 22 298 ha sa znášky 

nenachádzali. LOS prognózuje, že mníška veľkohlavá v roku 2020 pravdepodobne zvýši svoju početnosť 

na výmere cca 12 989 ha, čo je o 28 % menšia plocha ako sa očakávalo v roku 2019. Existuje reálne 

riziko, že v roku 2020 dôjde k slabému až strednému poškodeniu (5 – 30 % defoliácia stromov) na 

výmere cca 12 921 ha lesných porastov (nízky a stredný výskyt). Na ploche s výmerou 68 ha môže dôjsť 

k silnému poškodeniu lesov, s intenzitou defoliácie 80 – 100 %. Na rozdiel od roku 2019, kedy sa 

holožery očakávali na výmere väčšej ako 2000 ha predstavuje odhad pre rok 2020 výrazný pokles 

ohrozenej výmery. Entomopatogénna huba E. maimaiga sa objavila v roku 2019 na väčšine lokalít, 

a preto je možné predpokladať, že v roku 2020 dôjde k podobnému priebehu gradácie ako v roku 2019, 

kedy bola intenzita gradácie mníšky veľkohlavej výskytom uvedenej huby výrazne ovplyvnená (tabuľka 

1, obrázok 1).  

 

Tabuľka 1. Výsledky monitoringu početnosti znášok mníšky veľkohlavej realizovaného koncom 

roka 2019 a začiatkom roka 2020.  

Intenzita výskytu Výmera v ha 

Nízky výskyt 11 810 

Stredný výskyt 1 111 

Silný výskyt 68 

Veľmi silný výskyt 0 

Spolu 12 989 

Nízky výskyt = početnosť 0,01-1,00 znášky na strom,  
Stredný výskyt = početnosť 1,01-2,00 znášky na strom,  
Silný výskyt = početnosť 2,01-10,00 znášok na strom,  
Veľmi silný výskyt = početnosť 10,01 a viac znášok na strom. 
Podľa STN 48 2715 je kritickým počtom indikujúcim vysoký stupeň poškodenia porastu počet 2 znášky 
na strom.  
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Obrázok 1. Oblasti s výskytom znášok mníšky veľkohlavej v roku 2020 – rizikové oblasti 

zobrazené žltou farbou, silný výskyt oranžovou farbou. 

 

2.2 Výskyt imelovca európskeho v korunách duba v roku 2020 

Imelovec európsky je poloparazitický krík, ktorý sa vyskytuje takmer vždy v hornej časti koruny 

rôznych druhov dubov. V posledných rokoch sa pracovníci LOS zamerali na monitoring 

a výskum tohto škodcu, ktorý sa postupne rozširuje a v suchých a teplých rokoch výrazne 

prispieva k oslabeniu až k odumretiu svojho hostiteľa. 

Monitoring imelovca európskeho sa pomocou mapovej služby vykonal na území Slovenska po 

prvýkrát.  

Výskyt bol monitorovaný spolu s mníškou veľkohlavou na území o rozlohe 35 287 ha. 

Monitorovaná plocha s výskytom imelovca je uvedená v tabuľke 2 a lokalizácia výskytu 

imelovca v rámci Slovenska je znázornená na obrázku 2.  

Na 24 540 ha nebol výskyt imelovca zistený. Spolu sa potvrdil jeho výskyt na výmere 10 747 

ha. Nízky výskyt (1 ks imelovca na korunu duba) bol zaznamenaný na výmere 8 515 ha. Na 

výmere viac ako 1 400 ha sa podľa údajov z monitoringu nachádza 2 až 5 ks imelovca na korunu 

duba, čo predstavuje značné oslabenie hostiteľa. Na výmere 132 ha bolo zaznamenané 

priemerne viac ako 5 ks imelovca na hostiteľa.  
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Tabuľka 2. Výsledky monitoringu výskytu imelovca európskeho realizovaného koncom roka 

2019 a začiatkom roka 2020.  

Intenzita výskytu Výmera v ha 

Nízky výskyt 8 515 

Stredný výskyt 688 

Silný výskyt 1 412 

Veľmi silný výskyt 132 

Spolu 10 747 

Nízky výskyt = početnosť 0,01-1,00 imelovca na strom,  
Stredný výskyt = početnosť 1,01-2,00 imelovca na strom,  
Silný výskyt = početnosť 2,01-5,00 imelovca na strom,  
Veľmi silný výskyt = početnosť 5,01 a viac imelovca na strom. 
 

 

Obrázok 2. Oblasti s výskytom imelovca európskeho v roku 2020 – najväčšie riziko výskytu, 

silný a veľmi silný výskyt, zobrazené oranžovou a červenou farbou. 
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3 Kontrola jaseňových porastov do konca marca a spracovanie náhodnej ťažby 

Naďalej pokračuje rozpad lesných porastov so zastúpením jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior) 

na našom území. Stromy sú napádané nepôvodnou ophiostomatálnou hubou Hymenoscyphus 

fraxineus známou aj ako Chalara fraxinea. Následne sú čerstvo odumreté ako aj chradnúce 

jedince jaseňa veľmi často napadnuté podkôrnymi škodcami, najmä lykokazom zrnitým 

(Hylesinus crenatus) a lykokazom jaseňovým (Hylesinus varius, starší názov Leperisinus fraxini). 

Proti vyššie uvedenej hube neexistujú dosiaľ účinné opatrenia. Pôsobením iba jej prítomnosti 

chradnú jasene aj niekoľko rokov. Ochranu lesa však možno vykonať proti podkôrnemu 

hmyzu, nakoľko v súčinnosti s nim odumierajú chradnúce jasene veľmi rýchlo (behom roka) a 

rozpad porastu sa enormne zrýchľuje. Preto LOS odporúča vykonať kontrolu napadnutia 

v jaseňových porastoch a asanačnú ťažbu napadnutých stromov, ktoré javia príznaky 

prítomnosti generačných požerkov do konca marca, pretože uvedené lykokazy sa roja veľmi 

skoro na jar. 

Práve v tomto období sú napadnuté jasene zväčša „vyznačené“ ďatľami, ktoré vyberajú 

prezimujúce larvy a imága a sú teda v poraste dobre viditeľné. 

Pozor treba rozlišovať stromy napadnuté zrelostným žerom, ktoré sú zväčša zdravé. 

Generačný žer - klasické požerky tvaru letiacej vrany, sú len na odumierajúcich a odumretých 

stromoch a práve tieto stromy treba z porastu odstrániť. 

Týmto opatrením nezastavíme šírenie hubového patogéna, ale znížime populačnú hustotu 

podkôrnych škodcov, ktorí zrýchľujú rozpad porastu. Spomalenie rozpadu porastu o niekoľko 

rokov môže poskytnúť podmienky pre vznik prípadného prirodzeného zmladenia. 

 

Obrázok  1. Napadnuté jasene viditeľné v poraste po opadnutí kôry. 
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4 Evidencia súhrnnej ročnej spotreby prípravkov na ochranu rastlín a hnojív 

e-los.sk: Evidencia pesticídov 

 

Evidencia spotreby prípravkov na ochranu lesa je usmernená § 35 zákona č. 405/2011 Z. z. 

o rastlinolekárskej starostlivosti. Podľa tohto § „profesionálny používateľ v lesnom 

hospodárstve je povinný viesť evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín s uvedením 

spôsobu aplikácie a miesta aplikácie a predložiť ju poverenému lesníckemu centru k 15. 

februáru nasledujúceho kalendárneho roka“. Táto evidencia sa odosiela Lesníckej 

ochranárskej službe do Banskej Štiavnice (Lesnícka 11, 969 01 Banská Štiavnica). 

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba odpočtuje súhrnnú ročnú spotrebu na 

vzorovom tlačive: 

- Spotrebu prípravkov (na mysli sú pesticídy - insekticídy, herbicídy, atď.) – tlačivo je 

uvedené v prílohe č. 3 k vyhláške č. 491/2011 Z. z.  

- Spotrebu pomocných prípravkov (feromóny, farbivá, atď.) – tlačivo je uvedené 

v prílohe č. 16 k vyhláške č. 477/2013 Z. z.  

LOS má záujem sledovať nielen spotrebu v danom roku, ale aj „vývoj“ spotreby podľa rôznych 

kritérií (podľa regiónov, skupiny pesticídov, atď.). K tomu je potrebné, aby boli údaje 

v tlačivách správne vypísané. Rovnako je potrebné správne vypisovať názvy prípravkov. 

Naviac, chceme znižovať papierovú evidenciu a nahrádzať ju elektronickou. Za týmto účelom 

sme pripravili elektronickú evidenciu spotreby prípravkov a autorizovaných prípravkov, čo je 

súčasťou e-LOS.  

Princíp je v tom, že štatutár, resp. zodpovedná osoba sa prihlási do elektronického systému 

zadaním názvu svojho subjektu. Údaje o subjekte sa načítajú z už existujúcej databázy uloženej 

na NLC.  

Štatutár zadáva prípravky podľa začiatočného písmena, systém hneď ponúkne možné 

prípravky, ktoré sú uložené v databáze prípravkov. Štatutár zvolí správny názov prípravku 

a ručne dopíše spotrebovaný ročný objem. Nerozlišuje autorizované prípravky (pesticídy) 

a autorizované pomocné prípravky (feromóny, ...). To roztriedi systém automaticky po 

odoslaní vypísaných prípravkov. Systém teda roztriedi prípravky do 2 tlačív v zmysle 

spomínaných vyhlášok. O odoslaní údajov do databázy príde odosielateľovi e-mail 

s potvrdením. Netreba nič tlačiť ani posielať poštou! Treba si tlačivá uložené v .pdf formáte, 

ktoré prídu s potvrdením, uložiť na svoj počítač pre vlastnú potrebu. 

 

Praktická poznámka: 
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- Lesy SR, š.p., ich OZ a LS neposielajú na LOS B. Štiavnica tabuľky spotreby, keďže ich 
dostaneme z generálneho riaditeľstva súhrnne za celý podnik z vnútropodnikovej 
evidencie ako dátový súbor v elektronickej podobe. 

- Neštátni vlastníci a ostatné štátne subjekty (VLM, š.p., LPM Ulič, š.p., ŠL TANAPu) 
posielajú súhrnné údaje do B. Štiavnice na LOS. Môžu však nahradiť papierovú podobu 
elektronickým zadaním údajov na stránke: 

http://www.e-los.sk/Pripravky/Pesticidy/NoveHlasenie  
 
 
Ten, kto teda tak spraví elektronicky, príde mu na zadaný mail pdf súbor s vyplnenými 
tabuľkami akoby to vypĺňal ručne na papieri. Keď teda takýto súbor príde, neposielajte prosím 
už tlačenú podobu, mohlo by dôjsť k nedorozumeniu a duplicitnému zadaniu údajov. 
 
Termín: do 15.2.2020 (údaje za rok 2019) 
 

  

http://www.e-los.sk/Pripravky/Pesticidy/NoveHlasenie
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5 Aktuálne problémy v ochrane lesa 2020 

Medzinárodná konferencia Aktuálne problémy v ochrane lesa 2020 sa uskutočnila 23.-24.1.2020 

v kongresovom hoteli Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry. Konferencie sa zúčastnilo 

177 registrovaných účastníkov. Všetkým ďakujeme za účasť a prednášateľom za zaujímavý program. 

          

Konferencia APOL 2020, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokvoec 

6 Záver 

 Zdravotný stav lesov, najmä smrekových a borovicových, nie je ani v súčasnosti priaznivý a to i napriek 

množstvu legislatívnej, administratívnej a fyzickej práce vykonanej na ich ochranu. LOS upozorňuje, že 

do 31.3.2020 je čas, aby sa znížil počet aktívnych chrobačiarov v lesoch a takto s nízkym stavom mohli 

vlastníci lesov začať vegetačnú dobu 2020. 

 Upozorňujeme, že do 15.2.2020 je potrebné odpočtovať spotrebu prípravkov na ochranu rastlín (ale 

aj hnojív) – stačí aj elektronicky na stránke http://www.e-los.sk/Pripravky/Pesticidy/Navod 

Poradenstvo LOS pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesa je potrebné dohodnúť mailom alebo 

telefonicky a zároveň aj cez zmluvu na stránke http://www.los.sk/StatnaPomoc/ 

7 Poďakovanie 

Práca vznikla aj vďaka finančnej podpore projektom z Agentúry na podporu výskumu a vývoja na 

základe zmluvy  

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

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

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

 

Táto práca vznikla aj vďaka podpore projektu č. 08V0301 „Výskum a vývoj na podporu 

konkurencieschopnosti slovenského lesníctva SLOV-LES“, financovaného z prostriedkov štátneho 

rozpočtu MPRV SR a projektu „Prognosticko-informačné systémy pre zvýšenie efektívnosti 

manažmentu lesa“ (ITMS: 26220220109). 

 

 

http://www.e-los.sk/Pripravky/Pesticidy/Navod
http://www.los.sk/StatnaPomoc/
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8 Kontakt 

Národné lesnícke centrum 
Lesnícky výskumný ústav Zvolen 
Stredisko lesníckej ochranárskej služby 
Lesnícka 11 
969 01  Banská Štiavnica 
 
www.e-los.sk 
www.los.sk 
los@nlcsk.org 
http://www.facebook.com/losbstiavnica  
tel.: 045-5314 500 

http://www.e-los.sk/
http://www.los.sk/
mailto:los@nlcsk.org
http://www.facebook.com/losbstiavnica

