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1 Vetrová kalamita z 8.4.2011 

V dňoch okolo 8.4.2011 sa na Slovensku vyskytla vetrová kalamita, ktorá celkovo poškodila 200 tis. 

m3. Regionálne sa poškodenie vyskytovalo najmä v oblasti Nízkych Tatier (Liptovský Hrádok cca 15 – 

20 tis. m3).  

Je potrebné, aby sa čerstvá kalamitná hmota spracovala ešte skôr, ako sa z nej vyrojí nová generácia 

podkôrneho hmyzu! Jednotlivé vývraty a zlomy využiť ako lapáky. 

2 Mrazy 4.5.-6.5.2011 

Začiatkom mája (4.5.- 6.5.2011) sa na celom území Slovenska vyskytli prízemné ranné mrazy. 

Poškodené boli najjemnejšie pletivá listov a výhonkov bukov, dubov a orechov. Porasty vo vyšších 

častiach svahov neboli poškodené. Podobné poškodenie sa vyskytovalo aj v roku 2007.  

Poškodené výsadby a lesné škôlky je možné ošetriť povoleným fungicídom ako prevencia pred 

sekundárnymi hubovými patogénmi, ktoré by sa mohli rozmnožiť na nekrotizovanom pletive. 

 

Obrázok 1. a Obrázok 2. Poškodenie bukových kultúr mrazom 4. – 6. 5. 2011 na LS Píla 

3 Sypavky 

Rok 2010 bol extrémne bohatý na zrážky. Dôsledky vlhkého roka sa prejavujú na ochoreniach, 

ktorých pôvod (vznik infekcie) bol ešte v roku 2010. Takými sú napr. sypavky na: 

- boroviciach čiernych (Mycosphaerella pini), napr. Moravany nad Váhom 

- borovici lesnej (Lophodermium seditiosum), napr. Bobot 

- duglaske tisolistej (Phaeocryptopus gaumanii – švajčiarska sypavka), napr. Banská Štiavnica, 

Predajná, Trenčín, atď. 

Ochrana spočíva vo vytvorení nepriaznivých podmienok pre hubového patogéna bojom proti vysokej 

burine a to vyžínaním alebo chemicky povolenými herbicídmi. Je možná aj chemická ochrana ihlíc 

povolenými fungicídmi (zoznam povolených prípravkov je aj na www.los.sk). 

http://www.los.sk/
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Obrázok 3. a Obrázok 4. Nekróza ihlíc na ich hrote po infekcii švajčiarskou Phaeocryptopus gaumanii 

sypavkou a čierne bodky na spodnej strane sypavkou napadnutých ihlíc 

4 Nekrózy duglasiek 

Duglaska tisolistá je značne poškodená aj hubou spôsobujúcou nekrózy kôry, okrúžkovanie kmeňov 

a odumretie duglasiek. Ide o Phacidium coniferarum (šošovičkovec ihličnanový). Vstupnou bránou 

infekcie sú poranenia napr. kamenec (krúpy) v priebehu minulého roka, zver, atď. Poškodenie bolo 

zistené v Banskej Štiavnici, okolo Trenčína, pri Predajnej, ale aj v iných lokalitách. 

Obrana sa realizuje vypílením napadnutých stromov a ich asanovaní, aby sa na nich nepremnožil 

podkôrny hmyz. 

  

 

Obrázok 5. a Obrázok 6. Poškodenie duglasiek nekrózami spôsobované hubou Phacidium coniferarum 
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Obrázok 7. Vývoj odchýlok od priemerných úhrnov zrážok (Zdroj: 

http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/RHurbanovo.htm)  

 

Obrázok 8. Vývoj odchýlok od priemerných ročných teplôt (Zdroj: 

http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/RHurbanovo.htm)  
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5 Podkôrny a drevokazný hmyz 

Jarné rojenie lykožrúta smrekového začalo pomerne intenzívne. Májové odchyty na Horehroní 

boli v poradí druhé najsilnejšie od roku 2007. Rojenie lykožrúta lesklého začalo o niečo miernejšie. 

Chladné počasie koncom mája a začiatkom júna spomalilo vývoj podkôrnych druhov hmyzu. Ich vývoj 

pod kôrou s avšak nezastavil. 

Asanácia napadnutej a atraktívnej kalamitnej hmoty je prvoradým opatrením ochrany lesa proti 

lykožrútovi smrekovému a iným druhom podkôrneho hmyzu. 

 

Obrázok 9. Vývoj lykožrúta smrekového a lykožrúta lesklého na porastoch OZ Beňuš (Zdroj: Evidencia 

Ing. Víta Barančoka, OZ Beňuš) 

6 Hylobius abietis a Hylastes cunicularius 

Od začiatku roka zaznamenáva škody na výsadbách z minulého roka a najmä z jari tohto roka. Častou 

príčinou je žer kôry a lyka na koreňovom kŕčku a kmeni sadeníc (Hylobius abietis tvrdoň smrekový) 

a na koreňovom kŕčku a na koreňoch (Hylastes sp. lykokaz). V oboch prípadoch je pôvodcom 

chrobák, ktorý sa vyliahne v čerstvých pňoch smreka alebo borovice (prípadne inej ihličnatej dreviny) 

a zrelostný žer vykonáva na sadeniciach.  

Obrana sa realizuje mechanicky prípravou lapacích kôr a chemickým (resp. biologickým) ošetrením 

sadeníc krátko pred výsadbou alebo po vysadení. Podrobnosti sú v Usmernení LOS na www.los.sk. 

 

Obrázok 10. Tvrdoň smrekový                  Obrázok 11 .Lykokaz sadenicový 
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7 Liskavky na vŕbach 

Už niekoľko rokov sú z jari poškodzované asimilačné orgány vŕby bielej v brehových porastoch napr. 

Hrona, Slatiny. Pôvodcom poškodenia je Melasoma vigintipunctata. Keďže porasty sú 

v bezprostrednom kontakte, resp. blízkosti riek a potokov, chemická obrana nie je povolená. 

Hromadné hynutie vŕb nebolo kvôli tomu zaznamenané. 

8 Poškodenie kultúr hlodavcami 

Opäť bolo zaznamenané poškodenie kultúr hlodavcami, tentokrát v bukových mladinách v Očovej. 

Poškodený bol len buk, aj keď sa na ploche vyskytovali aj iné druhy drevín. Keďže rany boli čiastočne 

kalusované, k poškodeniu muselo dôjsť ešte v roku 2010. Predpokladáme, že toto poškodenie mohlo 

byť predisponované vysokým úhrnom zrážok.  

 

Obrázok 12. Odumretý buk v kultúre        Obrázok 13. Poškodenie v koreňovom krčku 

9 Výskyt škodlivých činiteľov v roku 2010 a prognóza pre rok 2011 

Pracovná verzia elaborátu „Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2010 a ich prognóza 

na rok 2011“ je zverejnená na www.los.sk. 

  

http://www.los.sk/
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10 Záver 

V roku 2011 očakávame pokračovanie kalamitného premnoženia podkôrneho hmyzu. Taktiež 

objavovanie sa nových lokalít poškodenia porastov sypavkami a inými hubovými ochoreniami. Je 

možné, že sa prejavia vo väčšej miere škody podpňovkou smrekovou. 

 


