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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina:

Lesná oblasť: 13 Malé Karpáty

Slovensko

Užívateľ (OZ):
Smolenice
LHC:
Majdán
Názov:
POLOMY
Výmera:
120,40 ha
1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť:
Mierne teplá oblasť
Geologické podložie:
Kremencové zlepence, sivé vápence
Prevládajúce pôdy:
Spraše, sprašové hliny

Zemepisné súradnice :z.š.: 17° 19“
z.d.: 48° 27“
Rozpätie nadmorskej výšky:
380 – 480 m
Prevládajúca expozícia :
J - JV
Priemerný sklon:
15 %
Priem. ročné zrážky v mm:
550 – 800 mm
Priem. roč. teplota v °C:
6 – 9 °C

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov:
Svieže a živné bučiny
Drevinové zloženie (odhadom v % podľa
jednotlivých drevín):
listnaté:
Bk 87,, Js 7, HB 2, JH 1, LP +, JP+,
ihličnaté:
SM 1, SC 2
Zásoba
44580 plm,
Priem. zásoba (odhad z LHP):387,7 m3/ha
Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

62 %

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 26 %
Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

12 %

Prírode blízke hospodárenie od r. 2002
Zaradenie do vekových tried (odhadom):
I. - 27%,
II. - 3 %,
III. - 13 %,
IV. - 0 %,
V. - 0 %,
VI+ - 57%
Produkcia a ťažba: 23246 plm
Plánovaný etát ročný

6,14 m3/ha

z toho: úžitková hmota 95 %, palivo
5
%
Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):
37,83 ha
z toho prir. obnova 85%, umelá obnova 15
%
z toho na voľ. pl.100%, pod clonou por. 0
%

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

Pestovanie porastovej zásoby, prednosť výchovy porastu pred obnovou
Výberkové hospodárstvo, forma
stromová
Ťažba podľa cieľových hrúbok
jednotlivých stromov alebo skupín
Holorubný hospodársky spôsob
Prirodzená obnova
Umelá obnova na voľnej ploche alebo
pod clonou porastu
Vertikálna štruktúra porastu, vertikálne
členenie na malých plochách
Horizontálna štruktúra porastu
(medzery, skupiny ap.)
Porasty prispôsobené ako biotopy pre
zver
Ochrana lesa bez nasadenia chemikálií

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

zriedkavé
<25 %

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Poznámky
4. Kritériá drevinového zloženia
Autochtónne dreviny, pôvodné na
stanovišti
Nepôvodné, ale stanovištne
prispôsobené dreviny
Zmiešané lesy, možnosti tvorby
zmiešaných lesov
Zriedkavé dreviny (bh,mk, bx, cs ap.)

+
+
+
+

Prirodzene sprievodné dreviny pri
výstavbe lesa (jb, br, os, vr) Js , Hb
Poznámky
5. Kritériá zabezpečenia
Biodiverzity
Staré a mŕtve drevo stojace a ležiace
Biodiverzita flóry – prízemnej vegetácie
Biodiverzita fauny, hlavne prítomnosť
avifauny (vtákov)
Spontánne dynamické vývojové
procesy (sukcesie s br, bo ap.)
Historické pestovateľské formy (napr.
nízke lesy) s ohľadom na biodiverzitu

+

+
+
+
+
+

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Paralelne s vyhlásením génovej základne lesnej dreviny Bk v rajóne Stredný a Dlhý vrch s rozlohou
301,49 ha sú vybrané objekty,(JPRL), PRO SILVA na rozlohe 120,40 ha. Prvoradou úlohou lesného
hospodára, nie len, v demonštračných objektoch je zachovanie genofondu Bk, ochrana genetickej
diverzity, prírode blízkym spôsobom. Základným obnovným prvkom pre tento účel je clonný rub, ktorý
má širokú škálu modifikácií. Jeho prípravnou fázou sme vytvorili nenásilné podmienky pre využitie
dvoch semenných rokov, tretí očakávame v tomto roku. Lesný hospodár má snahu
vytvoriť horizontálnu štruktúru porastov skupinovitými rubmi, využívaním už čiastočne odkrytých
menších plôch (staršie kalamitné plochy, viac presvetlené okraje porastov a pod.) Postupné
znižovanie silne agresívneho Js. Včasný výber hodnotných jedincov s už dosiahnutými kvalitatívnymi
i kvantitatívnymi dimenziami. Zavádzaním nových ťažbovo-dopravných technológií sa chceme snažiť
o postupné úplné odbúranie pestovateľských nákladov ,hlavne v štádiu zabezpečovania MLP.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
V predošlom decéniu 1987-1998 sa v prevažnej miere používal podrastový hospodársky
spôsob formou okrajového clonného rubu ale i maloplošnou formou holorubným spôsobom. V tomto
období sa v prevažnej miere vykonávali zásahy v súlade s predpisom LHP, no pomerne často
evidujeme spracovávanie roztrúsenej kalamity.
Počet zásahov bol priemerne 2 x za decénium s 37% výberom zásob porastov z plánovaných 49%.
V LHP 1999-2008 predpis stanovuje v predmetných porastoch výlučne podrastový
hospodársky spôsob veľkoplošnou formou s dvoma zásahmi v decéniu a 61% intenzitou výberu
porastových zásob.
V porastoch s prvými obnovnými zásahmi evidujeme už štyri fázy clonných rubov pri 47 % intenzite
výberu zásob. V poslednom roku i doruby nad zmladením.
Technológia ťažby bola výlučne JMP a približovanie skm ŠLKT., sklon terénu 15 %
a priemerná približovacia vzdialenosť 500 bm pri objemovosti cca 2,50 plm.

Výchovné ťažby
LHP 1989-1998 predpisoval u VŤ do 50 r. 9% intenzitu výberu porastových zásob čo bolo
i splnené avšak u prebierok nad 50 rokov predpis vyžadoval iba 6% výber, čo bolo taktiež dodržané.
V prevažnej miere sa zásah sústreďoval na zdravotný výber zverou poškodených jedincov
u starších porastov na negatívny výber netvárnych jedincov resp. druhový výber nežiaduceho HB.
Dokončilo sa rozčlenenie porastov nad 50 r. dla predpisu
Vo všeobecnosti sa výchova zameriavala na zdravotný stav porastu a úpravu drevinového
zloženia , bez ďalších súvislostí.
Súčasný predpis ( 1999-2008) nám VŤ nepredpisuje.

Obnova lesa
LHP 1989-1998 predpisoval vykonanie obnovy na celkovej ploche 28,57 ha v členení umelá
obnova 61% (17,29 ha) , prirodzené zmladenie 39% (11,28 ha). V skutočnosti bolo vykonané prvé
zalesnenie na ploche 13,03 ha a prijatých 3,73 ha PZ čo predstavuje 78 % resp. 22 % z prijatých
obnovných plôch o výmere 16,76 ha .Vysádzal sa Bk 80 , Jv 8 , Js 7 a Sm 5.
V tomto prebiehajúcom období nám LHP stanovuje vykonať obnovu na ploche 37,83 ha.
Desať percent má predstavovať umelá obnova , prevažne dopĺňanie prirodzeného zmladenia SC. Na
zvyšnej ploche očakávame PZ Bk. Z poslednej bilancií holín porastov v objekte PRO SILVA nám je

zrejmá skutočnosť o prijatí PZ na ploche 4,71 ha (12% !), a vykonanie umelej výsadby na ploche 0,14
ha. Avšak opakované zalesňovanie sme vykonali na ploche 3,39 ha !!! , v prevažnej miere na
plochách starších , 3 a 4 porastových skupín. Dopĺňal sa Bk a SC.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Z vyššie uvádzaných hospodárskych spôsobov obnovy ( MH,OCR,VCR) na JV svahoch nám je
zrejmá skutočnosť o výskyte agresívnych burín (malinčie, calamagrostis), ktorú likvidujeme
mechanicky vyžínaním. Proti obhryzu nárastov budujeme oplôtky a v jesenných mesiacoch
realizujeme náter cervacolom , pelacolom , sanatexom. Škodám zverou, hlavne ohryzom terminálu na
náletoch pod materským porastom.
Plecie ruby vykonávame za účelom redukcie nežiaducich naletených drevín, krovín a
likvidáciou plamienka.

Výchova prečistkami
Vykonať prerezávky nám predpis stanovuje na ploche 9,74 ha po väčšine 1 x za decénium.
Výchovný zásah situujeme do úrovne porastu, kde sa zameriavame na výber predrastkov, rozrastkov
s podvedomím uvoľňovania nádejných jedincov.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Harmonické plnenie troch závažných úloh lesníkov , dosahovať a zachovávať sústavnú vysokú
produkciu kvalitnej drevnej hmoty, účinnú - širokú ochrannú funkciu a nespočetné verejnoprospešné
úlohy, môžeme zabezpečiť len trvalo udržateľným a prírode blízkym obhospodarovaním lesa.
Princíp prírode blízkeho obhospodarovania lesa sa budeme snažiť rozšíriť i za hranice
terajších objektov PRO SILVA , hlavne podporovaním podrastového hospodárskeho spôsobu obnovy
rubných porastov a postupným prebudovávaním prebierkových porastov na výberkový spôsob za
účelom podpory hodnotového prírastku s maximálnym využitím produkčného potenciálu stanovišťa
a rastového priestoru.

Obnovné ťažby
Obnovné ťažby vykonávať nezávislé od technologických máp a striktného dodržiavania
rozmiestnenia obnovných prvkov predpísaných tvorcami LHP spred deväť rokov.
„Prosilvovské“ objekty sa prekrývajú s porastmi génovej základne buka z čoho nám logicky
vyplýva , že pri obnove budeme prvorado podporovať PZ Bk.
Ako najoptimalnejší variant sa nám javí skupinovitý clonný rub , ktorý sme rozmiestnili po
poraste s už sa vyskytujúcim PZ, ktoré nám postupne naletelo ako výsledok predchádzajúcich
clonných rubov s pomiestnou silnejšou intenzitou či ako dôsledok roztrúsených kalamít v kotlíkoch.
Úplne upustíme od pásových foriem rubov, čím zabezpečíme vertikálnu i horizontálnu diferenciáciu
následného porastu.
Nepravidelné rozmiestnenie skupín po poraste ma za následok obmedzenie pohybu
klasického približovacieho prostriedku s nákladom bez rizika poškodenie koreňových nábehov ešte
zostávajúceho materského porastu ale i poškodenia následného PZ. Ako najoptimálnejšia
technológia s prihliadnutím na nejefektívnejšie zhodnotenie drevnej hmoty (biomasa), sa nám javí
použitie vývozných súprav . Týmto spôsobom zbližovania drevnej hmoty minimalizujeme
poškodzovania pôdneho krytu jeho hutnením , čím ušetríme prostriedky pre prípadné rozpojovanie

zeminy bránami, diskami, vylúčime poškodzovanie koreňových nábehov a tým znižovanie akosti
sortimentov u ostávajúch stromov , zblížením všetkej hmoty najekonomickejšie zhodnotíme zásobu
porastu. Minimalizujeme po ťažbové zbytky , zabezpečíme porastovú hygienu a tým i obmedzíme
pohyb samovýrobcov palivového dreva po poraste nešetrnou technikou.
Okraje skupinovitých clonných rubov prijímajú dostatok svetla a tým pod svojou clonou
vytvárajú žiaduce podmienky pre následné PZ. Okraje skupín vyzdravujeme, odstraňujeme
poškodené jedince, stromy s minimálnou korunou či nežiaduce druhy drevín Hb,JS,Jp.
Vzhľadom na vek obnovovaných porastov (474 – 160,resp. 480,481 – 120 rokov),
prispôsobujeme odoberanie porastovej zásoby ekonomickej efektívnosti využitia kvalitovej štruktúry
materského porastu. Súčasne sa snažíme vyhnúť poškodeniu kvalitných rubne zrelých jedincov
kôrovou spálou či mechanickému poškodeniu a následnému sekundárnemu zníženiu kvality, ich
včasným výberom.
Intenzitu zásahov prispôsobujeme periodicite semenných rokov ako i odrastaniu náletu pod
clonou porastu . Čas potrebný na naplnenie kritérií zabezpečeného lesného porastu, § 26
Vyhl.453/2006 o hospodárskej úprave lesa, dôsledným a citlivým ťažbovým postupom
minimalizujeme a tým si vytvárame dostatočný časový priestor na postupné rozširovanie
obnovovaných skupín.

Výchovné ťažby
Porasty 60 resp. 70-ročné, t.č. bez zásahu, pripraviť intenzívnou prebierkou na výberkový
hospodársky spôsob. Uplatniť pozitívny výber pri uvoľňovaní nádejných budúcich rubných stromov.
Zabezpečením dostatočného svetla vytvoriť podmienky pre rast koruny a tým podporiť hodnotový
prírastok a obmedziť tvorbu nepravého jadra. S prihliadnutím na doterajšie hospodárenie v porastoch
predpokladáme zvýšiť intenzitu výberu na 20 % zásob porastov.
Výber budeme situovať výhradne do úrovne odstraňovaním nežiaducich drevín Hb,
nízkokmenných rozrastlíkov, zdravotným výberom odstraňovať poškodené nekvalitné jedince.
Citlivým výberom v okrajových častiach porastu zabezpečiť jeho stabilitu.
Dôsledným rozčlenením porastu linkami vo vzdialenosti cca 50 bm ,pripravíme porast
k mozajkovému rozmiestňovaniu obnovných prvkov a tým k zníženiu strát a poškodzovania porastu
ťažbovo výrobným procesom.

Obnova lesa
Našou snahou je úplné vylúčenie umelej obnovy . Citlivou
prácou so svetlom vytvoríme
najoptimálnejšie predpoklady pre prirodzené zmladenie Bk , s minimalizovaním rozšírenia
agresívnych burín, calamagrostis , malinčie. Jedinou našou nákladovou položkou , pri zachovávaní
doterajších nešetrných ťažbovo - dopravníckych technológií bude rozpojovanie zhutneného podložia
pred očakávanou úrodou semena. Pri neprekročení záväzného ukazovateľa môžeme hovoriť o 100 %
zastúpení kvalitného, druhovo žiaduceho prirodzeného zmladenia v obnovovaných porastoch.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Plošná, veková a výšková diferenciácia následného porastu nám pod čiastočnou clonou ( menšie
skupiny do O,2 ha) pri nezmenených klimatických podmienkach (extrémne suchá v máji, júni)
zabezpečí požadovaný rast náletu bez finančne citeľného zásahu lesným hospodárom. Prirodzený
obhryz zverou bude roztrúsený po celej ploche porastu a tým málo citeľným. Likvidáciou rýchlo
rastúcich konkurenčných druhov (breza, osika, rakyta, jaseň), odoberáme prirodzenú potravu zveri
takže s ich úplným odstránením uvažujeme až pri ich neodvratnej agresivite na následnom poraste.
Obmedzujeme sa iba na ich skracovanie. S oplocovaním uvažujeme len v extrémnych svahoch so

skalnými útvarmi, kde sa prirodzené zmladenie vyskytuje v obmedzenom počte , a nemôžeme
riskovať jeho úplné zničenie zverou.
Plecí rub a prestrihávku budeme vykonávať iba ako výkon slúžiaci na zabezpečenie drevinového
zloženia a zvyšovanie stability porastu.

Výchova prečistkami
Čistky budeme vykonávať pod heslom včas, mierne ale často. Zameriame sa výlučne na
úroveň , z ktorej budeme vyberať netvárne jedince s dostatkom svetla ako potencionálnych škodcov
kvalitnej úrovne. Spodnú vrstvu prenecháme autoregulácií. Porasty vzniknuté po obnovných ruboch
v pásoch v prevažnej väčšine o šírke na dve výšky stromu tzn. cca 60 m bude nutné rozčleniť na 14 –
16 m pracovné polia, a pri snahe šetriť finančné náklady bez rizika ohrozenia produkčného cieľa
vykonávať neceloplošné výchovy v trojmetrových širokých pruhoch .
O rozčleňovaní budúcich mladín , z dnešných skupinovitých obnovných rubov, je ešte
predčasne hovoriť , určite rozhodne ich výšková i plošná diferenciácia.

Demonštračné objekty

Porast

476
Charakteristika z LHP:(1999-2008)
Uznaný semenný porast II.B
1.etáž: Výmera 14,92 ha , vek 110 r. zakmenenie 0,7, zast. drevín bk 100
Celková zásoba je 6759 plm , tzn. 453 plm/ha
Predpis LHP : VCR na 3 výšky por. Dva zásahy v decéniu, predpis ťažby 3194 plm
Obnova na ploche 7,05 ha (z toho prirodzené zmladenie 5,63 ha)
Intenzita zásahu 47 %
Doteraz bolo vykonané : ťažba 2101 plm, z toho ŤN 175 plm, bez plochy na zalesnenie.
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Skupinovitý clonný rub (SCR),
Ťažba v r. 2007 : 435 plm ,
plocha na zelesnenie 2,6 ha , umelá obnova 0, prir. zmladenie 2,60 ha
Zásoba stredného kmeňa :
1989 – 1998
Drevina
výška
d1,3
Bk

Objem

výška
32

1999 – 2008
d1,3
42

objem
2,07

Porast je rozpracovaný veľkoplošným clonným rubom , v pásoch v ktorých vplyvom
kalamít sa postupne vytvárali viac preriedené plochy – kotlíky. Evidujeme značný výskyt
prirodzeného zmladenia Bk. Postupným odkrytím týchto plôch vytvárame skupinovité
obnovné prvky po celej ploche porastu so zabezpečeným následným porastom. Šetrnou
technológiou približovania eliminujeme škody resp. straty na PZ.
Z okrajov skupín sme vybrali kvalitné rubne zrelé jedince a tým predišli ich
prípadnému poškodeniu slnkovou spálou. Skupiny sme vyberali so zreteľom na približovacie
možnosti.
Okraje SCR sa nám citlivo presvetľujú , kde sa nám vyvíja nálet ale i pripravuje pôda
pre očakávanú tohtoročnú úrodu semena.
Ďalší zásah rozšírenia skupín bude možný až po spevnení náletu.
Technologický postup:
Stínka sa bude vykonávať v smere od stredu skupín von s maximálnym ohľadom na
prirodzené zmladenie. Rozrez korunových častí ,vetiev na dĺžky umožňujúce vývoznej
súprave ich bezproblémový vývoz z porastu. Rozrez guľatinových sortimentov s ohľadom na
ich maximálne hodnotové využitie. Uhádzanie poťažbových zbytkov do zástery stromu.
Dlhodobý zámer:
SCR postupne rozšírovať po celej ploche porastu v smere postupu prirodzeného
zmladenia. Vytvárať vertikálnu a horizontálnu difernciáciu porastu.

Porast

478
Charakteristika z LHP:(1999-2008)
Výmera porastu 6,34 ha , vek 60 rokov , zakmenenie 0,8, zastúpenie drevín:Bk 90, Hb 10
zásoba porastu 1864 plm , resp. 294plm/ha
Predpis LHP : Bez zásahu
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Výchovná ťažba s intenzitou 20 %
Podpora BRs, mozajkovité rozčlenenie porastu, postupná prebudova na les výberkový
Zásoba stredného kmeňa:
Drevina
Bk
Hb

výška

1989 – 1998
d1,3

Objem

výška
23
17

1999 – 2008
d1,3
25
18

objem
0,51
0,18

Porast nerozčlenený , po VŤ 50 r.+ , v roku 1995 s intenzitou výberu 6 % zo zásob porastu.
Výber BRs a ich pozitívne uvoľňovanie , druhový výber v prospech Bk, rozčlenenie porastu
s prihliadnutím na jeho technologické parametre .
Technologický postup:
Rozčlenenie porastu na pracovné polia cca 50 x 50 m, určenie BRs , uvolnenie korún
pozitívnym výberom.
Dlhodobý zámer:
Postupný prechod na výberkový spůsob hospodárenia s podporou 2.etáže.
TECHNOLOGICKÝ NÁKRES

Porast

479
Charakteristika z LHP:(1999-2008)
Výmera porastu 6,73 ha , vek 60 rokov , zakmenenie 0,8, zastúpenie drevín:Bk 90, Hb 10
zásoba porastu 2154 plm , resp. 320plm/ha
Predpis LHP : Bez zásahu
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Výchovná ťažba s intenzitou 20 %
Podpora BRs, mozajkovité rozčlenenie porastu, postupná prebudova na les výberkový
Zásoba stredného kmeňa:
Drevina
Bk
Hb

výška

1989 – 1998
d1,3

Objem

výška
25
18

1999 – 2008
d1,3
29
19

objem
0,75
0,22

Porast nerozčlenený , po VŤ 50 r.+ , v roku 1995 s intenzitou výberu 6 % zo zásob porastu.
Výber BRs a ich pozitívne uvoľňovanie , druhový výber v prospech Bk, rozčlenenie porastu
s prihliadnutím na jeho technologické parametre .
Technologický postup:
Rozčlenenie porastu na pracovné polia cca 50 x 50 m, určenie BRs , uvolnenie korún
pozitívnym výberom.
Dlhodobý zámer:
Postupný prechod na výberkový spůsob hospodárenia s podporou 2.etáže.
TECHNOLOGICKÝ NÁKRES

Porast

480
Charakteristika z LHP:(1999-2008)
Uznaný semenný porast II.B
Výmera porastu 9,52 ha, vek porastu 110 r., zakmenenie 0,8 , zastúpenie drevín Bk 100, Js +
Celková zásoba porastu 4665 plm , resp. 490 plm/ha
Obnova na ploche 3,59 ha (z toho prirodzené zmladenie 3,23 ha)
Intenzita zásahu
Doteraz bolo vykonané : ťažba 660 plm, z toho ŤN 32 plm, bez plochy na zalesnenie.
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Skupinovitý clonný rub (SCR),
Ťažba v r. 2007 : plm ,
plocha na zelesnenie ha , umelá obnova 0, prir. zmladenie ha
Zásoba stredného kmeňa :
Drevina
Bk

výška

1989 – 1998
d1,3
Objem

výška
33

1999 – 2008
d1,3
44

objem
2,35

Porast je rozpracovaný veľkoplošným clonným rubom . Evidujeme značný výskyt
prirodzeného zmladenia Bk. Postupným odkrytím plôch vytvárame skupinovité obnovné
prvky po celej ploche porastu so zabezpečeným následným porastom. Šetrnou technológiou
približovania eliminujeme škody resp. straty na PZ.
Z okrajov skupín sme vybrali kvalitné rubne zrelé jedince a tým predišli ich
prípadnému poškodeniu slnkovou spálou. Skupiny sme vyberali so zreteľom na približovacie
možnosti.
Okraje SCR sa nám citlivo presvetľujú , kde sa nám vyvíja nálet ale i pripravuje pôda
pre očakávanú tohtoročnú úrodu semena.
Ďalší zásah rozšírenia skupín bude možný až po spevnení náletu.

Technologický postup:
Stínka sa bude vykonávať v smere od stredu skupín von s maximálnym ohľadom na
prirodzené zmladenie. Rozrez korunových častí ,vetiev na dĺžky umožňujúce vývoznej
súprave ich bezproblémový vývoz z porastu. Rozrez guľatinových sortimentov s ohľadom na
ich maximálne hodnotové využitie. Uhádzanie poťažbových zbytkov do zástery stromu.
Dlhodobý zámer:
SCR postupne rozšírovať po celej ploche porastu v smere postupu prirodzeného
zmladenia. Vytvárať vertikálnu a horizontálnu difernciáciu porastu.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES

Porast

481
Charakteristika z LHP:(1999-2008)
Uznaný semenný porast II.B
Výmera porastu 9,75 ha, vek porastu 110 r.,zakmenenie 0,8 , zastúpenie drevín Bk 100, Js +
Celková zásoba porastu 5558 plm , resp. 570 plm/ha
Obnova na ploche 6,00 ha (z toho prirodzené zmladenie 5,40 ha)
Intenzita zásahu
Doteraz bolo vykonané : ťažba 2303 plm, z toho ŤN 45 plm, s plochou na zalesnenie 1,05 ha
Odevidované PZ 0,65 ha
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Skupinovitý clonný rub (SCR),
Ťažba v r. 2007 : plm ,
plocha na zelesnenie ha , umelá obnova 0, prir. zmladenie ha
Zásoba stredného kmeňa :
Drevina
Bk

výška

1989 – 1998
d1,3
Objem

výška
34

1999 – 2008
d1,3
45

objem
2,54

Porast je rozpracovaný veľkoplošným clonným rubom. Evidujeme značný výskyt
prirodzeného zmladenia Bk. Postupným s odkrytím striedavých plôch vytvárame skupinovité
obnovné prvky po celej ploche porastu so zabezpečeným následným porastom. Šetrnou
technológiou približovania eliminujeme škody resp. straty na PZ.

Z okrajov skupín sme vybrali kvalitné rubne zrelé jedince a tým predišli ich
prípadnému poškodeniu slnkovou spálou. Skupiny sme vyberali so zreteľom na približovacie
možnosti a technologické parametre porastu.
Okraje SCR sa nám citlivo presvetľujú , kde sa nám vyvíja nálet ale i pripravuje pôda
pre očakávanú tohtoročnú úrodu semena.
Ďalší zásah rozšírenia skupín bude možný až po spevnení náletu.
Technologický postup:
Stínka sa bude vykonávať v smere od stredu skupín von s maximálnym ohľadom na
prirodzené zmladenie. Rozrez korunových častí ,vetiev na dĺžky umožňujúce vývoznej
súprave ich bezproblémový vývoz z porastu. Rozrez guľatinových sortimentov s ohľadom na
ich maximálne hodnotové využitie. Uhádzanie poťažbových zbytkov do zástery stromu.
Dlhodobý zámer:
SCR postupne rozšírovať po celej ploche porastu v smere postupu prirodzeného
zmladenia. Vytvárať vertikálnu a horizontálnu difernciáciu porastu.
TECHNOLOGICKÝ NÁKRES

Porast

474 4
Charakteristika z LHP:(1999-2008)
Výmera porastu 5,04 ha , vek 10 rokov ,
Zastúpenie drevín Bk 60 , JS 30 , Jh 10
Bez zásahu
Racionalizačná prerezávka. Rozčlenenie a úrovňový výber jedincov vo vytýčených
pracovných poliach.
Technologický postup:
Porasty vzniknuté po obnovných ruboch v pásoch v prevažnej väčšine o šírke na dve výšky
stromu tzn. cca 60 m bude nutné rozčleniť na 14 – 16 m pracovné polia, a pri snahe šetriť finančné
náklady bez rizika ohrozenia produkčného cieľa vykonávať neceloplošné výchovy v trojmetrových
širokých pruhoch .

