
 

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 
Lesnícky výskumný ústav Zvolen 
Stredisko lesníckej ochranárskej služby  

 

 

 
Ing. Andrej Kunca, PhD. 
Ing. Slavomír Finďo, CSc. 
Ing. Juraj Galko, PhD. 
Ing. Andrej Gubka, PhD. 
Ing. Peter Kaštier, PhD. 
Doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka 
Ing. Roman Leontovyč, PhD. 
Ing. Valéria Longauerová, PhD. 
Ing. Miriam Maľová 
Ing. Christo Nikolov, PhD. 
Ing. Slavomír Rell 
Ing. Miroslav Úradník, PhD. 
Ing. Jozef Vakula, PhD. 
Ing. Milan Zúbrik, PhD. 

 

SIGNALIZAČNÉ SPRÁVY  
O VÝSKYTE ŠKODLIVÝCH ČINITEĽOV V LESOCH SLOVENSKA 

02/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banská Štiavnica 

11.6.2013 



 

Obsah 

1 Úvod .................................................................................................................................... 3 

2 Vetrová kalamita Matilda zo 14.3.2013 .............................................................................. 3 

3 Holožery listožravého hmyzu v listnatých proastoch .......................................................... 4 

4 Ohniská podkôrneho hmyzu v smrečinách do 50 rokov – stredné Slovensko .................... 4 

5 Hynutie borovicových porastov – kalamita podkôrneho hmyzu na Záhorí ........................ 5 

6 Hynutie borovicových porastov – cenangióza borovíc 2012-2013 ..................................... 5 

7 Hylobius abietis – tvrdoň smrekový vo výsadbách na Liptove a v Muránskej planine ....... 6 

8 Poškodenie jaseňových porastov – Hymenoscyphus pseudoalbidus, čiašočka jaseňová ... 6 

9 Rozvoj hubových patogénov vo vlhkom počasí roku 2013 ................................................. 7 

10 Záver ................................................................................................................................ 8 

11 Poďakovanie .................................................................................................................... 8 

 

 



  
3 

 
  

1 Úvod 

V tomto vydaní signalizačných správ prinášame informácie o vetrovej kalamite Matilda zo 14.3.2013, 

o aktuálnej situácii so škodlivými činiteľmi v smrekových výsadbách, jaseňových mladinách 

a dospelých borovicových porastoch. 

2 Vetrová kalamita Matilda zo 14.3.2013  

Dňa 14.3.2013 vznikla na Slovensku ďalšia vetrová kalamita. Poškodené boli porasty najmä na 

strednom Slovensku a to v okresoch Banská Bystrica 20 tis. m3 a Rožňava 40 tis. m3. V čase vzniku 

vetrovej kalamity bola zem už na niektorých miestach rozmrznutá (podľa SHMÚ teplota pôdy 

dosahoval 2 – 5 °C) a v tom čase na niektorých miestach spadli 12.3.2013 zrážky v objeme 10 – 30 

mm. Koruny najmä ihličnatých drevín sa tak zaťažili a pri zafúkaní vetra došlo k vývratom, čiastočne 

však aj k zlomom. V okrese Banská Bystrica bolo viac ako 2/3 kalamitnej hmoty tvorené jedľou bielou 

v rubnom veku, zvyšná časť bola smreková. 

Pri kontrole prítomnosti podkôrnych druhov hmyzu na týchto poškodených ihličnatých drevinách 

v polovici mája 2013 sa zistilo slabé až takmer žiadne poškodenie jedľových vývratov podkôrnym 

hmyzom, a pomerne silno boli naletené smrekové vývraty a to najmä lykožrútom smrekovým. 

Včasným spracovaním naletených smrekových vývratov (išlo v podstate o analógiu klasických  

lapákov) sa zabezpečilo odchytenie imág podkôrneho hmyzu z lokality a zabránenie ukončenia vývoja 

založenej novej generácie chrobákov. V lokalitách bude potrebné v priebehu celej vegetačnej sezóny 

dbať o porastovú hygienu, vývoj podkôrnych druhov hmyzu monitorovať lapákmi alebo lapačmi. 

V nasledujúcich rokoch môže nastať problém s burinou na vzniknutých holinách, ako aj s tvrdoňom 

smrekovým na sadeniciach smreka. Usmernenie LOS k boju proti tvrdoňovi smrekovému Hylobius 

abietis je priebežne aktualizované na stránkach http://www.los.sk/usmernenie.html. 

  

Obrázok 1. Vetrová kalamita Matilda zo 14.3.2013 

v jedľových porastoch Obecného podniku lesov 

Poniky 

Obrázok 2. Išlo takmer výlučne o vývraty 

 

 

http://www.los.sk/usmernenie.html
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3 Holožery listožravého hmyzu v listnatých proastoch 

V polovici mája sa vyskytli holožery mníšky veľkohlavej (15 ha) na východe Slovenska v lokalite Ortov 

les (OZ Sobrance). V tejto lokalite už v jeseni bola signalizovaná zvýšená početnosť mníšky veľkohlavej 

na základe početnosti znášok na kmeni. Aj v iných lokalitách Slovenska sa miestami vyskytovali 

defoliácie spôsobované buď mníškou veľkohlavou alebo piadivkami.  

Odporúčame obhospodarovateľom uskutočniť monitoring stavu početnosti listožravcov v ich 

porastoch a to v jesenných mesiacoch dvoma rôznymi metódami: 

- mníška veľkohlavá – Turčekova metóda - kritická hranica: 2 znášky na 1 strom 

- piadivky na duboch – metóda lepových pásov – kritická hranica: 0,3 až 0,4 ks samičiek na 1 

cm lepového pásu 

V jesenných mesiacoch prebehne opäť monitoring týchto listožravcov cez GIS prostredie na stránkach 

http://lvu.nlcsk.org/mnsk/ , čo bude podkladom k iniciovaniu ošetrenia týchto porastov v roku 2014. 

 

4 Ohniská podkôrneho hmyzu v smrečinách do 50 rokov – stredné Slovensko 

Pomerne často sa v tomto jarnom období inšpektori LOS stretávajú s výskytom ohnísk podkôrneho 

hmyzu v smrečinách do 50 rokov. Ide o lokality, kde smrek sa vyskytuje v hlúčikoch spolu s bukom 

a jedľou napr. v oblasti Vtáčnika, Štiavnických vrchov, Kremnických vrchov, atď.  

Je potrebné takéto stromy vypíliť a z porastu vyviesť. Na okraj porastovej steny (v bezpečnej 

vzdialenosti) inštalovať feromónový lapač s odparníkom na lykožrúta lesklého.  

Taktiež je potrebné overiť prítomnosť podpňovky podľa bieleho syrócia, ktoré sa vyskytuje pod kôrou 

na päte kmeňa a na koreňových nábehoch. Ak sa vyskytuje, je možné očakávať pretrvávanie 

problému aj s podkôrnym hmyzom v nasledujúcich rokoch. 

 

Obrázok 3. Napadnutý okraj mladého porastu Obrázok 4. Nedávno vyletené chrobačiare 

http://lvu.nlcsk.org/mnsk/
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Obrázok 5. Požerok Ips amitinus pod kôrou 

chrobačiarov, ktoré sú na fotke č. 3 a 4 

Obrázok 6. Požerok Pityogenes chalcographus pod 

kôrou chrobačiarov, ktoré sú na fotke č. 3 a 4 

5 Hynutie borovicových porastov – kalamita podkôrneho hmyzu na Záhorí 

Opatrenia proti kalamite podkôrneho hmyzu v borovicových porastoch boli uložené 

obhospodarovateľom štátnou správou - OLÚ v Malackách a v Senici. Je nevyhnutné ich dôsledne 

dodržiavať, keďže boj napr. s Tomicus minor je tak komplikovaný, že len pri veľkom nasadení počas 

niekoľkých mesiacov až rokov je možné znížiť jeho populačnú hustotu pod prah hospodárskej 

škodlivosti. V oblasti Záhoria sa postupne premnožujú na hynúcich boroviciach aj iné druhy 

podkôrneho hmyzu, najmä lykožrút borovicový (Ips sexdentatus) a lykožrút vrcholcový (Ips 

acuminatus) alebo krasoň modrý (Phaenops cyanea). 

6 Hynutie borovicových porastov – cenangióza borovíc 2012-2013 

Hynutie borovice čiernej a borovice lesnej v oblasti Štiavnických vrchov, Krupinskej planiny, Vtáčnika 

a Tríbeča v dôsledku infekcie hubou Cenangium ferruginosum z roku 2012 neustupuje. Práve naopak, 

v tomto vlhkom počasí môže dôjsť k rozvoju patogéna a rozširovaniu infekcie na zdravé stromy. 

Je potrebné zvýšiť dôraz pri zabezpečovaní hygieny porastov. Stromy napadnuté týmto patogénom, 

kde došlo k defoliácii alebo k nekróze ihlíc už aspoň z 1/3 koruny je potrebné spíliť a z porastu 

odviezť. Vetvy je potrebné spáliť, pretože najmä na týchto vetvách prežíva patogén a to aj niekoľko 

rokov. K infekcii bude dochádzať v období jún až september. V súčasnosti priebeh počasia podporuje 

rozvoj ochorenia! 

  

Obrázok 7. Odumieranie výhonkov spôsobované 

patogénnou hubou 

Obrázok 8. Plodnice patogénnej huby Cenangium 

ferruginosum  
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7 Hylobius abietis – tvrdoň smrekový vo výsadbách na Liptove a v Muránskej planine 

ŠS Jochy overuje obaľovanie koreňových kŕčkov voskom ako mechanickú ochranu sadeníc 

vysádzaných do oblastí, kde je zaznamenané zvýšené poškodzovanie tvrdoňom smrekovým. 

V spolupráci s LOS Banská Štiavnica sa realizujú aj pokusy hodnotenia účinnosti tejto technológie. 

  

Obrázok 9. Sadenica smreka poškodená tvrdoňom 

smrekovým 

Obrázok 10. Sadenica smreka ošetrená voskom 

proti poškodeniu tvrdoňom smrekovým 

8 Poškodenie jaseňových porastov – Hymenoscyphus pseudoalbidus, čiašočka jaseňová 

Stále sa objavujú nové lokality výskytu chronického hynutia jaseňov po napadnutí hubou čiašočka 

jaseňová Hymenoscyphus pseudoalbidus (ana. Chalara fraxinea). Sekundárnymi škodlivými činiteľmi 

sú podpňovka Armillaria a lykokazy rodu Leperisinus. 
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Obrázok 11. Rozšírenie hynutia jaseňov na Slovensku 

9 Rozvoj hubových patogénov vo vlhkom počasí roku 2013 

Vlhké počasie v období máj a jún 2013 podporuje rozvoj hubových patogénov a spomaľuje rozvoj 

hmyzích škodcov. Je potrebné zvýšiť dôraz na ošetrovanie semenáčikov a sadeníc v lesných škôlkach 

fungicídmi. aplikácie je potrebné opakovať aspoň 1x za 2 týždne a to až do konca augusta. Ohrozené 

sú borovice na sypavky, buk na padanie semenáčikov po napadnutí Phytophthora sp., a prakticky 

všetky dreviny na pleseň sivú. Zvlášť sú ohrozené tie záhony, kde stojí voda a ktoré sú zaburinené. 
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Obrázok 12. Úhrn zrážok za prvých 5 mesiacov roku 2013 je veľmi podobný vývoju v roku 2010, kedy 

bol zaznamenaný najvyšší úhrn zrážok na Slovensku od roku 1880 

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

10 Záver 

Na internetových stránkach v týchto dňoch:  

- aktualizujeme usmernenie LOS na boju s tvrdoňom smrekovým, kde upravujeme, že lapacie 

kôry neslúžia na boj, ale na monitoring prítomnosti škodcu v lokalite 

- pripravujeme prvú verziu usmernenia LOS k Chronickému hynutiu jaseňov na Slovensku.  

11 Poďakovanie 

Táto práca vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj 

spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre projekt Progresívne 

technológie ochrany lesných drevín juvenilných rastových štádií ITMS: 26220220120. 
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