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1 Úvod 

V roku 2017 očakávame pokračovania kalamitného premnoženia lykožrúta smrekového 

v smrečinách. Okrem toho závažného problému sme zaznamenali výskyty v predošlých rokoch menej 

bežných škodcov a ochorení (ohniská rakovín jedle a buka), „jarné“ rojenie piadiviek, alebo nový 

invázny organizmus (baktéria) na Slovensku.  

Rok 2017 bol vyhlásený pani ministerkou Gabrielou Matečnou za rok ochrany lesa. Preto sa táto 

problematika, vrátane poslania LOS a výsledkov jej činnosti, budú prezentovať na aj Lesníckych dňoch 

(21.4.2017 vo Zvolene), ako aj na veľtrhu Agrokomplex (v mesiaci august v Nitre). 

2 Piadivky – predjarné rojenie 

Je známe, že motýle piadiviek lietajú až v jeseni prevažne v novembri. Avšak počas roka 2017 sa 

v oblasti Rimavskej Soboty zaznamenalo rojenie motýľov až vo februári. Predpokladáme, že piadivky 

prezimovali v štádiu kukly a populácia, ktorá sa mala vyrojiť v jeseni, sa objavila až po zime. Bude 

treba sledovať vývoj ďalšej generácie, keďže táto bude pokračovať bez zimnej „diapauzy“ vajíčok. 

3 Rakovina na bukoch a jedliach 

 V oblasti Margecian bol zistený silný výskyt rakoviny jedlí a to všetkých vekových stupňov. Pôvodcom 

rakoviny jedlí je hrdza metlovka jedľová Melampsorella caryophyllacearum, pozri bližšie informácie 

na linke: 
http://www.skodcoviadrevin.sk/skodca/metlovka-jedlova&rurl=YXRsYXMmYW1wO2ZpbHRlci1sYXQ9TQ. 

 Huba vytvára čarovníky na vetvách. Ihlice na čarovníkoch sú napadnuté hrdzou, odkiaľ sa šíri na 

ďalšie vetvy a kmene. Pri dlhotrvajúcom priebehu vývoja rakoviny na kôre vetiev a na kmeňoch 

vznikajú popraskané rakovinové hrče. Cez popraskanú kôru týchto hrčí prenikajú do kmeňa spóry 

drevokazných húb napr. huby ohňovec Hartigov Phellinus hartigii, viď link:  

  http://www.skodcoviadrevin.sk/skodca/ohnovec-hartigov&rurl=YXRsYXMmYW1wO2ZpbHRlcj0zNw.  

Poškodenie dreva bielou hnilobou významne znehodnocuje drevo. Prevenciou je asanácia stromov 

s príznakmi napadnutia jednou alebo druhou hubou. 

V uvedenej oblasti Margecian je zároveň aj vysoký výskyt rakoviny na bukoch, ktorú spôsobujú huby 

rodu Nectria. Zdá sa, že pre rozvoj týchto húb sú v oblasti veľmi vhodné podmienky, najmä vlhké 

prostredie (zamokrené pôdy a blízkosť vodnej nádrže Ružín). Výskyt rakoviny na bukoch bol 

zaznamenaný aj v oblasti Rožňava. Je dosť možné, že sa vytvára nová vlna hynutia buka na toto 

rakovinové ochorenie (naposledy koncom 80. a začiatkom 90. rokov 20. st. najmä v oblasti Prievidze). 

4 Kalamita podkôrneho hmyzu v smrečinách 

Kalamitné premnoženie podkôrneho hmyzu v smrečinách je stále veľmi aktuálne. V porastoch sa 

vyskytujú stále nespracované ohniská podkôrneho hmyzu, ktoré budú zdrojom lykožrútov jarného 

rojenia. Ohrozené sú všetky smrekové oblasti Slovenska, no najviac sú ohrozené porasty Kysúc, 

Oravy, Liptova a Horehronia. Opatrenia proti šíreniu je potrebné vykonať do začiatku rojenia 

dospelcov, čo môže byť už 10.4.2017.  

http://www.skodcoviadrevin.sk/skodca/metlovka-jedlova&rurl=YXRsYXMmYW1wO2ZpbHRlci1sYXQ9TQ
http://www.skodcoviadrevin.sk/skodca/ohnovec-hartigov&rurl=YXRsYXMmYW1wO2ZpbHRlcj0zNw
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5 Xylella fastidiosa – invázna baktéria aj na lesných drevinách 

Dňa 28.3.2017 MPRV SR oznámilo, že sa na Slovensko dostali rastliny Polygala nádherná  (Polygala 

myrtifolia) pravdepodobne infikované karanténnou baktériou Xylella fastidiosa.  

http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=11363 

 

  

Obrázok 1. Polygala nádherná  – pravdepodobný prvý hostiteľ baktérie na Slovensku  

(Zdroj: https://www.zahrada-cs.com) 

 

Baktéria je rozšírená v Taliansku, na Korzike, vo Francúzsku, a vo Švajčiarsku a aj vo východnej časti 

Nemecka. Jej výskyt je už aj v Česku, čo bude pravdepodobne čoskoro aj oficiálne potvrdené. Na 

Slovensku sú ohrozené najmä vinič, broskyňa, slivka, hruška, moruša, platan, javor červený, oleander 

obyčajný a duby. Hostiteľom môže byť aj jelša, jaseň, platan, vŕba a brest. V stredomorskej oblasti sú 

to najmä olivy a citrusové ovocie. 

 

http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=11363
https://www.zahrada-cs.com/
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Obrázok 2. Rozšírenie Xylella fastidiosa vo svete (Zdroj: EPPO, Paríž) 

 

Obrázok 3. Rozšírenie Xylella fastidiosa v Európe (Zdroj: EPPO, Paríž) 

 

Príznaky napadnutia drevín sa prejavujú podobným spôsobom ako pri strese suchom, vizuálne možno 

zaznamenať hnednutie listov a výhonkov bez prítomnosti napr. čiernych bodiek (po hubách). (Leták 

s opisom a príznakmi: http://www.uksup.sk/download.php?fid=2628). ÚKSÚP bude výskyt škodcu 

monitorovať a mapovať v aplikácii MAVYSK (http://www.los.sk/Mavysk/Map/MapEditPublic), ktorú 

spracovala LOS Banská Štiavnica. V prípade podozrenia na výskyt infekcie môžete kontaktovať LOS 

Banská Štiavnica alebo fytoinšpektorov ÚKSÚP http://www.uksup.sk/oor-kontakty/ 

Upozorňujeme, že najlepšou ochranou pred šírením tejto baktérie je napadnutú rastlinu ihneď spíliť 

a spáliť. Keďže ide o karanténnu baktériu, vetvy, kmeň a listy neprenášať, ale asanovať na mieste. 

6 Poďakovanie 

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

základe zmluvy  

o APVV-0707-12 „Výskum vplyvu disturbančných faktorov na dlhodobý vývoj 

zdravotného stavu lesov Slovenska“ 

o  APVV-14-0567 „Informačný a varovný systém pre invázne organizmy v lesnom a 

urbánnom prostredí“ 

http://www.uksup.sk/download.php?fid=2628
http://www.uksup.sk/oor-kontakty/
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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“ 

 

  

 

7 Literatúra 

Lesnícka ochranárska služba v Banskej Štiavnici zverejnila všetky články publikované na 
medzinárodnej konferencii Aktuálne problémy v ochrane lesa od roku 1999. Postupne pridávame aj 
články z iných odborných a vedeckých časopisov. Nájdete ich na našej stránke:  

 

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

 
Nový atlas škodcov lesných drevín je zverejnený na adrese: 

 

http://www.skodcoviadrevin.sk 

 

8 Kontakt 

Národné lesnícke centrum 
Lesnícky výskumný ústav Zvolen 
Stredisko lesníckej ochranárskej služby 
Lesnícka 11 
969 01  Banská Štiavnica 

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

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

 

http://www.los.sk/publikacie.html
http://www.skodcoviadrevin.sk/
http://www.los.sk/
mailto:los@nlcsk.org
http://www.facebook.com/losbstiavnica

