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Výsledky výskumu získané a financované

- z úloh štátneho programu výskumu a vývoja:

Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou 
prírodných podmienok na ekologicky stabilnejšie ekosystémy

- zo zmlúv o dielo so štátnym subjektom:
Lesy SR š.p. B. Bystrica   - OZ Čadca 

Riešitelia:
NLC-LVÚ - Ing. Tučeková, PhD, Ing. Halák, Ing. Slamka, Ing. Longauerová, Ing. Pavlenda,

Ing. Takáčová
VÚTPaHP – RNDr. Ondrášek, CSc.
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Charakteristika pomerov

Regióny Kysúc a Oravy patria medzi štyri najviac ohrozené regióny na Slovensku. 

Smrek je dominantnou drevinou pokrývajúcou polovicu rozlohy lesov v tejto oblasti. 

Smrekové monokultúry alebo zmiešané porasty, s podielom smreka viac ako 75%
na Kysuciach sú vážne poškodené v dôsledku napadnutia:
-podkôrnym hmyzom (Ips typographus a Pityogenes chalcographus)
-hubovými chorobami (Armillaria sp.) 

Problematika premien druhotných smrekových porastov na zmiešané - veľmi aktuálna.

Smrekové monokultúry sú značne nestabilné a pomerne nepriaznivo sa prejavujú aj na 
stave pôdneho prostredia.

Významný vplyv na lesné porasty je klimatická zmena (nerovnomernosť a nedostatok 
vlahy spojený s výkyvmi a extrémami teplôt). 
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Z lesníckych protiopatrení pri premenách smrečín 
prichádza do úvahy:

– zvýšenie zastúpenia listnatých drevín, predovšetkým buka a javora 
horského na úkor smreka

- na zmenu pôdneho prostredia - melioračné hnojenie a vápnenie

- vhodná aplikácia prírodných baktérií, ktoré v kyslých pôdach absentujú

- pôdne baktérie radu Azotobacter - na rozklad humusových častíc, 
ktorých je vo vrchných koreňových vrstvách pôdy dostatok 
(priaznivé pH pre baktérie je okolo 5) 

- baktérie rozkladným procesom fixujú N (dusík vzdušný aj pôdny), zvyšujú
intenzitu mineralizácie dusíka a nitrifikácie v pôde  
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Oblasti Slovenska - ohrozenie suchom

Klimatické zmeny
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Kvalita sadeníc, kvalita prác a technologická disciplína pri výsadbe 
– dôležitá zásada umelej obnovy

transport a manipulácia so sadbovým materiálom 
dodržiavanie dôslednej technologickej disciplíny a dobrej organizácie práce

zvýšenie ujatosti a rýchlejšie odrastanie lesných kultúr

vhodne zvolený postup zalesňovania:
s využitím progresívnych technologických postupov

(kvalitná jamková výsadba bez deformácií koreňa, hydrogely, hnojivá, pôdne kondicionéry)

Ošetrovanie koreňov pred výsadbou



Zmenené pôdne pomery v rámci lesov Slovenska

Nedostatok a nevyváženosť živín 

Prihnojovanie a meliorácie 

Lesnícke pomaly-rozpustné hnojivá
Organominerálne hnojivá

Mikrobiologické
pôdne kondicionéry

Hnojivá s cieleným uvoľňovaním živín (teplom)

Tabletové:
SILVAMIX® MG

Tabletové:
OSMOCOTE® Plus
Agroblen®

BactoFil® A
BactoFil® B
TERALYT® Plus

ROKOSAN®
(Rokohold)
(Veget)

Prírodné pomaly-
rozpustné hnojivá

CONAVIT®
CONAFER®



Metodika, experimentálny materiál
Umelá obnova:
Testovacie pokusy v zmenených pôdnych pomeroch 
veľkoplošných holín po rozpade monokultúr smreka. 
- výsadba - voľnokorenné sadenice smreka (2+2)
Aplikácia:
- pôdny kondicionér BactoFil B
- mykorizovaný preparát Vambac,
- organominerálne hnojivo Rokosan
- hydrogel Aquaholder (STOCKOSORB)



Rekonštrukcie – premeny smrečín
Umelá obnova holín po kalamite:

Sadba Sejba
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Výsledky pedologických analýz na VP Oščadnica V pred výsadbou a aplikáciou prípravkov

VP – hĺbka odberu
Sušina pH-

H2O

ST NT CT PM KM CaM MgM

% sušiny mg.kg-1 sušiny

Oščadnica V (0-5cm) 96,82 4,04 0,097 0,32 5,19 10,4 41,8 60 16,0

Oščadnica V (10-25cm) 97,04 4,27 0,073 0,22 2,84 10,5 87,3 64,7 16,7

K uvoľňovaniu dusíka z organických väzieb v pôde dochádza prostredníctvom širokého 
spektra amonifikačnej mikroflóry.

Pre tento proces je dôležitý pomer C:N v rozkladajúcich sa organických látkach. 
(V prípade, že sa rozkladajúci organický materiál vyznačuje väčším pomerom C:N ako 25:1 
v pôde prevládajú imobilizačné procesy a rastliny trpia nedostatkom dusíka.)

Pomer C/N, ktorý sa pohybuje v Oščadnici V od 13 do 16 čo začína byť najmä v hlbších 
koreňových vrstvách nepriaznivé pre ihličnany, pre listnáče je vyhovujúci.

Obsahy prístupných foriem hlavných živín (P, K, Ca, Mg) sú nízke, výrazne nízke až
deficitné sú najmä zásoby prístupného vápnika, horčíka a fosforu.

Nepriaznivý stav pôdy vo vzťahu k pôdnej reakcii a k procesom tvorby kvalitného humusu 
potvrdzujú aj hodnoty obsahu Ca, čo svedčí o tom, že hodnotené pôdy sú veľmi slabo 
vápenaté. 
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Výsledky

Výsledky pedologických analýz na VP Oščadnica V po 1.vegetačnom období

VP –variant ošetrenia Hĺbka Sušina pH-H2O NT CT ST PM CaM KM MgM

cm akt. % sušiny mg.kg-1sušiny

OščadnicaV-BactoFilB
V 

pries-
tore
kor.

systé
mu

97,84 3,74 0,25 2,66 0,11 15,00 129,00 86,86 18,97

Oščadnica V-Vambac 97,23 3,92 0,35 4,90 0,17 16,98 393,00 233,9 73,09

Oščadnica V-Rokosan 97,64 4,03 0,27 3,21 0,11 26,41 404,00 141,3 94,54

Oščadnica V-kontrola 96,66 3,79 0,34 5,34 0,09 17,97 300,00 130,5 67,26

- po aplikácii všetkých troch prípravkov sa nezmenila pH hodnota

- v priestore koreňového systému poklesla vo všetkých variantoch (významnejšie na kontrole)

- nezvýšil sa významnejšie obsah N, C

- zvýšili sa hodnoty prístupného Mg, Ca, P a K



Biopreparát BactoFil B
(pôdny (pôdny kondicionkondicionéérr na bna bááze baktze baktééririíí))

1. tekutá emulzia 
2. granulát
Zloženie:
- rôzne varianty mikroorganizmov, 
- rastové stimulátory,
- fytohormóny a vitamíny
- baktérie viažuce dusík z ovzdušia („Azobacter“)
- asociatívne viazače dusíka v blízkosti koreňov („Azospirillen“)
- mikroorganizmy odovzdávajúce fosfor v pôde

(„Bacillus“ a „Pseudomonas“)

Hydroabsorbenty
((hydrogelyhydrogely) ) -- lláátky schopntky schopnéé ::

viazať rastline prístupnú vodu 
chrániť koreňový systém sadbového materiálu pred poškodením suchom počas transportu a manipulácie
podporovať optimálny príjem vody, urýchľovať kontakt s okolitou pôdou a zároveň zlepšovať vývin 
koreňovej sústavy
zvyšovať rozsah ujatosti a eliminovať šok po výsadbe novozaložených lesných kultúr

KombinKombinááciacia Pozitívny efekt



Výsledky po 1.- 3. vegetačnom období

Kontrola

Hydrogely:
– pozitívny vplyv na fyziologický stav sadeníc
- pozitívny vplyv na ujatosť výsadieb (cca o 10 %)
- rovnomernosť v pôdnej vlhkosti = pozitívny vplyv na rozvoj koreňových vlásočníc



Výsledky po 1.- 3. vegetačnom období

Pôdny kondicionér – BactoFil B:
-zlepšenie biologickej aktivity pôdy 
(produkcia CO2 o 18 % vyššia)

- zlepšenie štruktúry pôdy
- zvýšenie odolnosti voči suchu,
- podpora rastu a rozvoj koreňových systémov
- podpora odolnosti voči patogénom

BactoFil BKontrola



Vzorníky smreka po aplikácii hydrogelu Aquaholder, pôdneho kondicionéra 
BactoFil B, hnojiva Rokosan a mykorizovaného preparátu Vambac

po 1. roku (OZ Čadca)

Aquaholder
BactoFil B

Aquaholder
Rokosan

Fix-hydrogel
Vambac

Kontrola

Výška jar Výšk. prír. 
po 1. roku

Výška po 1. 
roku

Hrúbka jar Hrúbka po 1. 
roku

Straty po 1. r.

cm mm % (poškodenie
Hylobius)

Aquaholder+BactoFil B 36,7 a 8,8 a 45,5 a 5,2 a 5,9 b 24

Aquaholder+ Rokosan 35,3 a 9,7 a 45,0 ab 4,8 a 5,7 b 18

Fix-hydrogel+ Vambac 33,9 a 2,8 b 36,7 ab 5,3 a 7,0 a 20
Kontrola 35,3 a 1,9 c 37,2 ab 4,7 a 6,6 b 20

Variant

rozdielne písmená znamenajú štatisticky významné rozdiely na p<0,05, n=40



Výsadba smreka (jamková) s aplikáciou hydrogelu Aquaholder, pôdneho
kondicionéra BactoFil B, hnojiva Rokosan a mykorizovaného preparátu

Vambac po 1. roku (OZ Čadca)

Vambac BactoFil BRokosan Kontrola

Intenzívny nástup plodníc Václavky



Kultivácia živých organizmov na koreňovom krčku a koreni drevín ošetrených pôdnym 
kondicionérom, mykorizovanými hubami a organominerálnym hnojivom po 1. roku

Lokalita Drevina Variant aplikácie Sladinový agar -2007

PP Oščadnica II smrek BactoFil B -granule baktérie, verticilium, fusarium
rhizomorfy václavky

PP Oščadnica II buk BactoFil B -granule baktérie, fusarium

PP Oščadnica V smrek BactoFil B -granule baktérie, fusarium, rhizomorfy václavky

PP Oščadnica V jedľa BactoFil B -granule baktérie

PP Oščadnica V buk BactoFil B -granule baktérie, fusarium

PP Oščadnica V buk Rokosan – práškové hnojivo rhizomorfy václavky

PP Oščadnica V buk kontrola fusarium, verticilium

PP Oščadnica V jedľa Rokosan – práškové hnojivo fusarium, rhizomorfy václavky

PP Oščadnica V jedľa kontrola rhizomorfy václavky

PP Oščadnica V smrek Rokosan – práškové hnojivo verticilium

PP Oščadnica V smrek Vambac fusarium, verticilium

PP Oščadnica V smrek kontrola verticilium

PP Oščadnica V smrekovec BactoFil B -granule baktérie, verticilium

PP Oščadnica V smrekovec Rokosan – práškové hnojivo fusarium

PP Oščadnica V smrekovec kontrola verticilium , rhyzomorfy podpňovky

PP Oščadnica II buk kontrola fusarium

PP Oščadnica II smrek kontrola verticilium, rhizomorfy václavky

Optimálne pôdy  =  pomer = baktérie (20) : huby (1) : aktinomycéty (2)
Nepriaznivý stav =  pomer = baktérie (10) : huby (1) : aktinomycéty (1)



Kultivácia živých organizmov na koreňovom krčku a koreni drevín ošetrených 
pôdnym kondicionérom BactoFil B (OZ Čadca)

Lokalita Drevina Variant aplikácie Sladinový agar - 2005 Sladinový agar -2006 Sladinový agar -2007

- -

-

-

-

-

-

-

baktérie, verticilium, fusarium
rhizomorfy václavky

-

fusarium, rhizomorfy václavky

verticilium, rhizomorfy
václavky

-

baktérie, verticilium

rhizomorfy václavky

baktérie, fusarium

fusarium

rhizomorfy václavky

rhizomorfy václavky

baktérie, rhizomorfy václavky

-

-

fusarium, verticilium

baktérie, rhizomorfy václavky

fusarium

baktérie, trichoderma,
verticilium

baktérie, verticilium

baktérie, rhizomorfy václavky

trichoderma, fusarium

rhizomorfy václavky

verticilium, fusarium

baktérie

rhizomorfy václavky

baktérie, verticilium

rhizomorfy václavky

trichoderma, verticilium

rhizomorfy václavky

baktérie, verticilium

IIPP.Čadečka smrekovec BactoFil B -granule baktérie, trichoderma

IIPP.Čadečka smrekovec P+M+BactoFil B tekutý baktérie, trichoderma

IIPP.Čadečka smrekovec kontrola verticilium

I PP.Čadečka buk kontrola fusarium

I PP.Čadečka buk BactoFil B -granule fusarium,baktérie

I PP.Čadečka buk Stockosorb P+M verticilium

I PP.Čadečka buk P+M+BactoFil B tekutý baktérie, trichoderma

PP Oščadnica smrek BactoFil B -granule baktérie

PP Oščadnica smrek BactoFil B -granule fusarium, baktérie

PP Oščadnica smrek Rokosan – práškové hnojivo fusarium

PP Oščadnica smrek kontrola trichoderma

PP Oščadnica smrek kontrola trichoderma

PP Oščadnica jedľa BactoFil B -granule baktérie, trichoderma, 
verticilium

PP Oščadnica jedľa kontrola fusarium, baktérie

PP Oščadnica buk BactoFil B -granule baktérie

PP Oščadnica buk kontrola fusarium, baktérie

Oščadnica smrek prir.zmladenie - kontrola trichoderma, verticilium 

Oščadnica smrek prir.zmladenie - kontrola fusarium

Oščadnica smrek prir. zmladenie- žltnúce -
BactoFil B -granule

baktérie



Zdravotný stav nových výsadieb smreka

- vysoké percento nových výsadieb smreka je už po 1. roku napadnuté čiernymi povrazcami
(rizomorfami) podpňovky (Armillaria spp), rastúcimi na okolitých pňoch a pod kôrou smreka

- plodnice václavky sú vo veľmi vysokom percente v tesnej blízkosti a aj na nových výsadbách 
- najčastejšie napadnutie je na deformovanom koreňovom systéme (deformácie spôsobené
nedodržaním technologickej disciplíny pri výsadbe)

Podpňovky – Armillaria spp. ako primárne parazity, spôsobujú bielu hnilobu dreva.
Sú prirodzenou súčasťou ekosystému a ich hlavným zdrojom živín je rozložená drevná hmota.
Ako parazit spôsobuje podpňovka spomalenie rastu napadnutých stromov, rozklad dreva a úhyn.
Infikuje a usmrcuje stromy, ktoré sú oslabené konkurenciou iných jedincov, pôsobením
ďalších škodcov a klimatických faktorov.
Podpňovky napádajú aj zdravé stromy, buď ich priamo usmrtia, alebo dávajú predpoklad
pre napadnutie inými hubami, alebo hmyzom (Williams et al. 1986)
K infekciám lesných drevín podpňovkou dochádza spravidla na koreňoch v pôde, menej často
na koreňových nábehoch a báze kmeňa blízko hrabanky v mieste poranenia (Černý 1976).

Prvotnou príčinou infekcie smreka primárnymi parazitickými drevokaznými hubami je
najčastejšie narušenie funkcie koreňov v dôsledku prísušku.
Jemné, koncové korienky u sadeníc môžu byť tiež mechanicky poškodené pri manipulácii
- vyzdvihnutí a výsadbe (narušený koreňový systém ohrozený infekciami podpňovkou)
Koreňové hniloby ďalej prehlbujú vodný deficit hostiteľskej dreviny (najmä smrek
pri výraznom poškodení koreňového systému vädne, ihličie stráca sýto zelenú farbu,
spomaľuje sa výškový prírastok).
Podpňovkami sú napádané všetky vekové triedy – sadenice, výsadby, ale aj dospelé porasty.

Poznatky



Prítomnosť ďalších húb na nových výsadbách 

Pri kultivácii na sladinovom agare bola okrem podpňovky zistená
prítomnosť húb na koreňoch a koreňových krčkoch smreka:

Trichoderma sp., 
Fusarium sp.,
Verticillium sp

Huby Trichoderma sp. a Verticillium sp – sa bežne vyskytujú v pôde 
ako saprofyty, ktoré môžu prejsť k parazitizmu.

Fusarium sp. – je patogén spôsobujúci tracheomykózne ochorenia 
drevín. Napáda vnútorné pletivá a spôsobuje tracheomykotické
ochorenia semenáčikov, ale aj starších sadeníc.



Počet mykoríznych špičiek (zakončení) na koreňovom systéme smreka 6 mesiacov po ošetrení
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Plodnice huby v priestore korenáča     Smrek 6. mesiacov po aplikácii

Mykorízy



Vyhodnotenie vzorníkov krytokorenných sadeníc smreka programom Winrhizo
vypestovaných v laboratórnych podmienkach

Variant Výška po 6. mesiacoch Výškový prírastok Hrúbka po 6. mesiacoch

cm mm
Coenococum1 9,0 3,6 2,2
Hebeloma 1 10,4 2,5 2,5
Laccaria 1 8,2 2,5 1,9
Paxillus 1 8,1 3,3 1,8

Rhizopogon1 8,7 4,1 1,9
Scleroderma1 8,8 3,8 2,0
Vambac-Mix 1 10,0 3,6 2,1

Veget 1 8,0 3,7 2,0
Rokosan 1 10,0 4,8 2,5

Bactofil B 1 8,9 3,6 2,1
Kontrola 1 7,8 2,3 1,7

Prednosti mykoríz:
- - využívajú väčší objem pôdy a zároveň majú zväčšený povrch pre príjem minerálnych látok
- - majú zvýšený príjem niektorých mikroelementov i pri veľmi nízkych koncentráciách
- - majú zvýšenú rezistenciu voči napadnutiu koreňov hubovými patogénmi
AB - majú zvýšenú toleranciu k stresovým vplyvom sucha, nízkych teplôt, ku kolísaniu pH

- sú odolnejšie voči pôsobeniu toxínov.



Koreňový systém krytokorenného smreka 6. mes. po aplikácii: Vambac, BactoFil, Rokosan a Veget

HebelomaCoenococum Paxillus Rhizopogon

Scleroderma

Veget 

Vambac-Mix

RokosanBactoFil 

Hnojivá

MykorízyVambac-Mix

Veget BactoFil Rokosan



 

BactoFil B

Vambac–Mix

Kontrola

Scleroderma Coenococum Hebeloma Laccaria Paxillus

Analýzy koreňových systémov smreka: skener - Winrhizo

Rhizopogon

Veget Rokosan



Poloprevádzkové výsevy smreka, smrekovca, borovice, javora a buka do „vegetačných 
buniek“ v lokalite OZ Čadca po 1. a 2. vegetačnej perióde

Smrek Borovica Javor

SmrekovecSmrek

Po 2. roku

Buk po 1. roku



Ďakujem za pozornosť
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