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1 Úvod 

V tomto vydaní signalizačných správ prinášame informácie o pokračujúcej kalamite lykožrúta lesklého 

v smrečinách aj v roku 2014, o výsledkoch monitoringu mníšky veľkohlavej v roku 2013, o prognóze 

problémov v ochrane lesa v roku 2014, evidencii spotreby prípravkov na ochranu lesa a o 23. ročníku 

medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa 2014. 

2 Teplé počasie vyhovuje škodlivým organizmom 

Relatívne teplé počasie až do 3. dekády januára 2014 vyhovuje organizmom úspešnejšie prežívať 

nepriaznivé ročné obdobie. Pre ich hostiteľov je to zasa nevyhovujúce, keďže môže dochádzať 

k predčasnému ukončeniu vegetačného kľudu, a vplyvom neskorších mrazov môže následne dôjsť 

k poškodeniu pletív. 

Preto očakávame, že v tomto roku môžu stúpnuť najmä: 

- ochorenia ako sú sypavky (borovíc, duglasky), rakovinové ochorenia kôry buka, nekrózy kôry 

jaseňov a topoľov a  

- populačná hustota podkôrnych druhov hmyzu, kvôli nižšej úmrtnosti prezimujúcej populácie.   

3 Kalamita lykožrúta lesklého v smrečinách pokračuje aj v roku 2014 

Premnoženie lykožrúta lesklého stále pretrváva. Objavujú sa nové napadnuté stromy a lokality 

poškodenia. Až do konca marca je stále dostatok času na spracovanie napadnutých stromov 

a realizovanie dôslednej hygieny porastov. Nezachytenie prvého rojenia od polovice apríla predurčí 

vývoj tohto škodcu na celú vegetačnú dobu. Ak bude rok 2014 opäť suchý, škody týmto škodcom 

budú narastať! 

Keďže sa po prerezávkach a prebierkách tradične ponecháva vypílená hmota v poraste a teda nie je 

možné ju bezpečne asanovať, preto z hľadiska manažmentu odporúčame vykonávať výchovné zásahy 

v období od augusta do decembra. Predpokladáme, že táto hmota (aj tá spílená v decembri) do apríla 

nasledujúceho roka preschne natoľko, že nebude vhodná pre vývoj lykožrúta lesklého, ktorý sa bude 

rojiť v polovici apríla. 

K lykožrútovi lesklému bolo vydané aj Usmernenie LOS, ktoré je zverejnené na: 
http://www.los.sk/pdf/usmer_pch.pdf  

4 Monitoring mníšky veľkohlavej – výsledky za rok 2013 

Do celoslovenského monitoringu výskytu populácie mníšky veľkohlavej sa zapojilo cez internetovú 
stránku http://lvu.nlcsk.org/mnsk/ 142 OLH. Tí skontrolovali početnosť škodcu celkom v 6610  
porastoch, ktoré majú výmeru 50 461 ha. Porasty sa nachádzajú na území 23 pozemkových a lesných 
odborov okresných úradov.  

Kým v roku 2012 bola priemerná početnosť pre celé Slovensko 0,22 znášky na jeden strom, v roku 

2013 je výška početnosti na hodnote 0,18 znášky na jeden strom. V roku 2012 bol škodca 

zaznamenaný na výmere 199 ha v početnosti vyššej ako 2 (kritická hodnota). To signalizovalo, že 

k lokálnym gradáciám môže dôjsť cca na takej výmere. V roku 2013 bola plocha porastov, na ktorej 

http://www.los.sk/pdf/usmer_pch.pdf
http://lvu.nlcsk.org/mnsk/
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sme zaznamenali zvýšený výskyt škodcu presahujúci kritické hodnoty, 114 ha. Kým v roku 2012 bola 

najvyššia zaznamenaná početnosť na jeden kmeň 5,0 znášky v roku 2013 to bolo 9,3 znášky na jeden 

kmeň. Škodca bol v roku 2013 zaznamenaný na celkovej výmere 11 442 hektárov. Celkove až na 

výmere 39 019 ha skontrolovaných porastov nebola prítomnosť škodcu zaznamenaná. 

Tabuľka 1. Početnosť znášok mníšky veľkohlavej.   

Interval početnosti 
znášok na 1 strom 

Rok 2012 Rok 2013 

Počet porastov 
Výmera 

porastov ha 
Počet porastov 

Výmera 
porastov ha 

0 3 521 24 873 5 318 39 019 

0,01 - 0,5 900 7 680 1 251 11 155 

0,5 - 1 8 59 5 37 

1 - 2 9 87 14 136 

2 a viac 16 138 22 114 

SPOLU 4 454 32 837 6 610 50 461 

 

 

 

Obrázok 1. Početnosť znášok mníšky veľkohlavej v porastoch Slovenska v roku 2012 a 2013. 

 

Všetkým ďakujeme za vykonanú prácu! 

5 Technológia na ošetrenie sadeníc voskom 

V decembri 2013 bol Lesmi SR, š.p. zakúpený špeciálny stroj na ošetrovanie ihličnatých sadeníc 

voskom, ako mechanická a ekologická ochrana pred poškodením kmienkov od zrelostného žeru 

tvrdoňa smrekového. Je inštalovaný na ŠS Jochy. K úspešnej implementácií tejto technológie 

a k rozvoju metodiky prispeli aj špecialisti LOS. 

Od jarných mesiacov roku 2014 sa budú ošetrovať a do ohrozených lokalít vysádzať ošetrené 

sadenice týmto voskom, čím sa zabráni škodám pri nutnom opätovnom zalesňovaní ohrozených 

lokalít, kde sa vysádzali neošetrené sadenice. 
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Obrázok 2. Dvojfontánový stroj na ošetrovanie sadeníc voskom (Double Fountain Machine) 

6 Evidencia spotreby prípravkov na ochranu rastlín za rok 2013 

Cieľom evidencie spotreby prípravkov je zistiť objem spotreby všetkých tých prípravkov, ktoré sú 

uvedené v „Zozname autorizovaných prípravkov ...“ 

 http://www.uksup.sk/download/reg_pesticid/zoznamy_pripravkov/zoznam_pripravkov_2013.pdf  

Evidujú sa v zmysle vyhlášky č. 491/2011 Z. z. na ročnom súhrnom tlačive uvedenom v prílohe č. 3 

tejto vyhlášky a zasielajú sa do 15.2.2014 na adresu: 

Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Lesnícka 11, 969 23 Banská Štiavnica 

alebo na email: los@nlcsk.org. 

Evidujú sa v tomto tlačive aj feromóny (v „ks“), aj farbivá, repelenty, atď. V predtlači tabuľky nie sú 

však uvedené jednotky „ks“, i napriek tomu treba feromóny uvádzať v „ks“. Je to chyba, že to 

v tlačive nie je uvedené. 

Upozorňujeme, že koncom roka 2013 bol prijatý zákon č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch 

v ochrane lesa, podľa ktorého budú niektoré prípravky „len“ pomocnými prípravami – feromóny, 

farbivá, atď. V roku 2014 bude vydaný: 

- Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín - evidovať  sa bude tak ako doteraz, 

na Prílohe č. 3 Vyhlášky č. 491/2011 Z. z.  

- Zoznam pomocných prípravkov - evidovať sa budú v zmysle Vyhlášky č. 477/2013 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane lesa, na Prílohe č. 16.  

 

http://www.uksup.sk/download/reg_pesticid/zoznamy_pripravkov/zoznam_pripravkov_2013.pdf
mailto:los@nlcsk.org
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Zákony a vyhlášky sú uložené aj na http://www.los.sk/pravnor.html 

7 Prognóza problémov v ochrane lesa v roku 2014  

- Nárast populácie lykožrúta lesklého v smrečinách. 

- Pokračujúce kalamitné premnoženie lykožrúta smrekového. 

- Pokračovanie kalamitného premnoženia podkôrneho hmyzu na boroviciach na Záhorí. 

- Lokálne premnoženie piadiviek (Prievidza). 

- Nárast hubových patogénov – sypavky, hynutie jaseňov. 

- Poškodenie porastov hlodavcami. 

8 Medzinárodná konferencia aktuálne problémy v ochrane lesa 2014 

Medzinárodná konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa“ bude mať v tomto roku už 

svoj 23. ročník. Aj v tomto roku sa konferencia bude konať v Kongresovom centre Kúpeľov Nový 

Smokovec, a.s. Termín je 23.-24.4.2014, t.j. streda – štvrtok, čo je zmena oproti tradičnému termínu 

štvrtok – piatok. Prihlášky budú rozposlané začiatkom apríla 2014. Pozývame všetkých lesníkov 

a záujemcov o problémy v ochrane lesa! 

9 Záver 

Starostlivá príprava manažéra ochrany lesa v čase pred vegetačnou sezónou môže účinne 

predísť šíreniu škodlivých činiteľov. Táto príprava spočíva v poznaní priestorového rozšírenia 

škodlivých činiteľov vo svojom území, materiálnom zabezpečení potrebných prostriedkov ochrany 

lesa a v naplánovaní správneho načasovania realizácie opatrení ochrany lesa. 

10 Poďakovanie 

Práca vznikla aj vďaka finančnej podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj 

financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre projekty: Progresívne technológie 

ochrany lesných drevín juvenilných rastových štádií (ITMS 26220220120), Dobudovanie centra 

excelentnosti: Adaptívne lesné ekosystémy” (ITMS 26220120049), vďaka infraštruktúre získanej 

v rámci projektu „Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa“ (ITMS 26220120008) a 

vďaka Agentúre na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0707-12 pre projekt 

„Výskum vplyvu disturbančných faktorov na dlhodobý vývoj zdravotného stavu lesov Slovenska“ a 

APVV-0045-10 pre projekt „Biologické metódy regulácie populačnej dynamiky hmyzu 

premnožujúceho sa na smreku a duboch“. 

11 Literatúra 

KUNCA, A., A KOL., 2012: Tohtoročné hynutie borovíc na Slovensku. Les&Letokruhy, 68 & 11 (9-10): 
34-35.  

KUNCA, A., LEONTOVYČ, R., LONGAUEROVÁ, V., MAĽOVÁ, M., ADAMČÍKOVÁ, K., ZÚBRIK, M., 2013: 
Hymenoscyphus pseudoalbidus (ana. Chalara fraxinea) ako pôvodca chronického hynutia jaseňov na 
Slovensku a v Európe. In. ROHÁČIK, T. (Ed.), Piate rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej 

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


  
7 

 
  

spoločnosti, Zborník referátov z medzinárodnej konferencie konanej 9.-10.10.2013 v Nitre, Slovenská 
rastlinolekárska spoločnosť, Nitra, p. 80-83.  

http://www.los.sk/apvv/kunca1_apvv_13.pdf  

ZÚBRIK, M., KUNCA, A., CSÓKA, G., (EDS), 2013: Insects and diseases damaging trees and shrubs of 
Europe. N.A.P. Editions, 535 pp. 

http://www.napeditions.com/en/insects-damaging-trees/22-insectes-ravageurs-et-maladies-des-arbres-et-arbustes-deurope.html  
 

 

12 Kontakt 

Národné lesnícke centrum 
Lesnícky výskumný ústav Zvolen 
Stredisko lesníckej ochranárskej služby 
Lesnícka 11 
969 23  Banská Štiavnica 

www.los.sk 
los@nlcsk.org 
https://www.facebook.com/losbstiavnica  

tel.: 045-691 1144 
fax: 045-691 1044 
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