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Zápisník PRO SILVA

1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovensko

Lesná oblasť: 13 Malé Karpaty

Užívateľ (OZ): Smolenice
LHC: Dechtice

Zemepisné súradnice: 17 o 29 / 38// z.š.
48 o 36 / 17// z.d.
Rozpätie nadmorskej výšky: 300 – 450

Názov: Cínovec

Prevládajúca expozícia: JV

Výmera: 146,35 ha

Priemerný sklon: 25 %

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: Mierne teplá oblasť

Priem. ročné zrážky v mm: 550 - 750

Geologické podložie: Dolomit

Priem. roč. teplota v °C: 6 – 9

Prevládajúce pôdy: hnedá lesná

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: Fagetum pauper

Prírode blízke hospodárenie od r. 2008

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté: Bk 80, Cr 10, Hb 3, Db 2
I. 5%,
II. %,
III. - 9%,
IV. – 12 %,
V. - 74 %,
VI+ - %
3
ihličnaté: Sm 3, Sc 1, Bo 1
Produkcia a ťažba: 7 913 m

Zásoba 60 202 m3

Plánovaný etát ročný

Priem. zásoba (odhad z LHP): 411 m3/ha

z toho: úžitková hmota
90 %, 10 palivo
%
Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):
1,50
z toho prir. obnova 85 %, umelá obnova 15
%
z toho na voľ. pl.85 %, pod clonou por.15
%

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

50 %

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

20 %

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky
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

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

5,98 m3/ha

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)
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
Poznámky

+
+
+
+

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Účelom projektu je zachovať genofond malokarpatskej autochtónnej dreviny bk.
Objekt bol vytvorený z pôvodných bk porastoch v r. 2007 s výmerou 146,35 ha
a nachádza sa v Malých Karpatoch na LHC Dechtice, kataster obce Dobrá
Voda. Doteraz prevládal MP hospodársky spôsob. Snahou hospodára je
v prípravných fázach vytvoriť podmienky pre využitie semenných rokov.
V mladších porastoch potláčať agresívne dreviny a podporovať hodnotné
jedince s kvalitnými dimenziami. Cieľom je dosiahnuť maximálne prirodzené
zmladenie a tým znížiť percento zalesňovania. Z ušetrených nákladov časť
využiť na ochranu a spolupôsobenie. Všetky tieto činnosti sa musia vykonávať
v súlade so zákonom o lesoch a zákonom o ochrane prírody.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe
Obnovné ťažby
Podľa doterajšieho predpisu LHP prevládali MP spôsoby a doruby nad
zmladením. Tieto postupy vcelku vyhovovali daným stavom porastov, až nato,
že intenzita zásahov mohla byť aj silnejšia. Počet zásahov v decéniu bol dvakrát
plus náhodné ťažby.
Technológia ťažbových postupov :
- na ťažbu sa používali JMP, približovanie sa vykonávalo UKT a LKT,
priemerný sklon 25%, mierne členitý terén. Prevládajúce obnovné postupy –
maloplošný clonný rub, okrajový clonný rub a dorub nad zmladením.
Výchovné ťažby
Predpis: z platného LHP je jasne vidieť, že v týchto porastoch je veľmi slabá
intenzita zásahov.
Vo VÚ – 50 rokov 4% a vo VÚ + 50 rokov 8 až 15 % zásoby porastu, čo sa javí
ako nedostatočný výchovný zásah. Zásahy by bolo potrebné zamerať na
zdravotný výber, úpravy drevinového zloženia a podporu nádejných jedincov.
Obnova lesa

LHP uvádza 54,23 ha obnovných porastov ( 95 – 100 rokov ) a len v jednom
prípade počíta s prirodzeným zmladením o výmere 1,5 ha. Predpis LHP uvádza
obnovu ukončiť za 30 rokov.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana mladých lesných porastov vyžínaním 1 – 2 krát ročne, ochranu proti
zveri vykonávať chemickými nátermi, v extrémnych prípadoch mechanicky
(oplôtky ), pravidelne odstraňovať nežiadúce dreviny buď chemickými postrekmi
alebo ručne výrubom.
Výchova prečistkami
Podľa stavu porastu predpis uvádza prečistku v poraste 181 na ploche 4 ha vo
vyspelejších skupinách. Výchovné zásahy situujeme do úrovne porastu, kde sa
zameriavame na odstraňovanie nekvalitných, poškodených jedincov
a predrastkov s cieľom uvoľňovať nádejné jedince.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Nový objekt je vytvorený v lokalite Cínovec s rozlohou 146,35 ha. Hlavnou
úlohou OLH bude prírode blízkym hospodárením zachovať pôvodný genofond
buka. Skupinovými rubmi a už existujúcimi obnovnými prvkami pokračovať vo
vytváraní podmienok pre prirodzenú obnovu a následné uvolňovanie PZ. Vo
výchovných zásahoch treba zvýšiť intenzitu zásahov a odstraňovať nežiadúce
dreviny, ktoré svojou agresivitou prerastajú a úplne vytláčajú BK.
Zavádzaním nových technológií sa snažiť o zníženie pestovných nákladov od
zabezpečenia MLP až po výchovné zásahy.
Obnovné ťažby
Z predchádzajúceho LHP je jasné, že prevládal podrastový hospodársky
spôsob. Ťažbové zásahy sa vykonávali v súlade s predpisom LHP. Pri obnove
LHP budem žiadať o zvýšenie intenzity zásahov a zmenu hospodárskeho
spôsobu na účelový. Pri vyznačovaní ťažby rešpektovať už existujúce
prirodzené zmladenie a vytvárať maximálne podmienky pre nové PZ. V prípade
možnosti umele vniesť do porastov cenné listnáče ako sú javor horský, čerešňa,
brest a pod.
Pri nových spôsoboch obnovy treba dbať na dodržiavanie technológií ťažby
a približovania za účelom šetriť už jestvujúce prirodzené zmladenie (Smerová
stínka, krátené kmene pri približovaní). Pri semennom roku spolupôsobením
pomiestným, alebo celoplošne narušovať zatrávnené plochy porastov, čím
vytvoríme lepšie podmienky na klíčenie semien. Poškodené jedince do päť
hodín ošetriť ochrannými nátermi ( Pellacol a podobne). Pri zbližovaní využívať
najnovšie a najšetrnejšie metódy zbližovania, aby v čo najmenšej miere
dochádzalo k poškodzovaniu pôdneho krytu, PZ ako i k znečisťovaniu pôdy a
následne vôd ropnými látkami. Ponechávaním spráchniveného dreva a stojacimi
dutinovými stromami v porastoch prispieť k vytváraniu hniezdnych možností
vtáctva a životných podmienok užitočného hmyzu.

Výchovné ťažby
Pri obnove LHP budeme žiadať o percentuálne zvýšenie intenzity zásahov, čím
sa zvýši stabilita u mladších a zároveň fruktifikácia u starších porastov.
Neoddeliteľnou súčasťou výchovných ťažieb je dokončiť a zdokonaliť
rozčleňovanie porastov, aby v budúcnosti neprichádzalo k poškodzovaniu
materského porastu a prirodzeného zmladenia približovaním. V poraste do 50
rokov sa treba okrem už spomenutého rozčleňovania zamerať na zdravotný stav
porastu a úpravu drevinového zloženia. Podpora nádejných jedincov je
prvoradou úlohou OLH.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
V prvých rokoch sa zamerať na maximálnu ochranu proti burine vyžínaním
a ochranu proti zveri chemicky alebo mechanicky. Mechanickú ochranu využiť
len v krajnom prípade ( zvýšený výskyt zveri). Plecími rubmi upravovať
drevinové zloženie, redukovať počty jedincov a zvýšovať stabilitu porastov.
Výchova prečistkami
Prečistky nadväzujú na plecie ruby, treba ich robiť včas s miernou intenzitou
a radšej ísť do porastu častejšie, aby zásah nemal opačný účinok ako
očakávame. V rámci prečistiek urobiť dôsledné rozčlenenie aby sme sa do
budúcna vyhli poškodzovaniu porastu technikou najmä pri približovaní a ťažbe.
Pracovať v úrovni a nad ňou.

Demonštračné objekty
Porast 170A
Charakteristika (LHP 1999 – 2008)
Výmera etáže: 3,29 ha, vek 95 rokov, zakmenenie 1,0.
Zastúpenie drevín: BK 100%, celková zásoba 1 661 m3 – na ha 505 m3.
Predpis LHP:
Ťažba obnovná: 250 m3 / 0,50 ha – zmena predpisu 350 m3 / 0,70 ha
Na celej ploche prípravný rub, dva zásahy v decéniu, intezita zásahu 21% (po
zmene predpisu).Obnovu ukončiť za 30 rokov. Obnovné zastúpenie BK 8, DB 1,
JH 1.Vykonané: rok 2003 – 172 m3 / 0,30 ha.
Komentár
Porast je rozpracovaný a v roku 2008 sa dokončí prípravný rub v druhej
časti porastu. V novom decéniu sa zamerať na vytvorenie podmienok
prirodzeného zmladenia, pokračovať v podpore už existujúcich skupiniek,
nakoľko je porast – čistá bučina, využiť možnosť podsadby cenných listnáčov
(JH, ČS, BT). V priebehu budúceho decénia vyťažiť minimálne 50% zásoby
porastu.

Technológia ťažby
Maximálnu opatrnosť venovať pri stínke, dodržať smer stínky, aby sa
nepoškodzovalo zmladenie. Pri zbližovaní využívať rozčleňovacie linky,
v prípade poškodenia koreňových nábehov, alebo kmeňov použiť ochranné
nátery proti hubovým chorobám. Po ukončení ťažby treba porast vyčistiť od
haluziny buď v réžii, alebo chystaním v samovýrobe.

Porast 170B
Charakteristika (LHP 1999 – 2008).
Výmera etáže: 13,25 ha, vek 60 rokov, zakmenenie 1.
Zastúpenie drevín: BK 100%, vtrúsene CR.

Predpis LHP:
Ťažba výchovná: 700 m3 / 13,25 ha.
Intenzita zásahu: 15%.
Vykonané v roku 2005 – 716 m3 na ploche 13,25 ha.
Komentár
Porast je nedostatočne rozčlenený – v priebehu decénia rozčleniť
a vyťažiť v dvoch zásahoch minimálne 30 – 40 m3 z hektára. Porast by po
skončení budúceho decénia mal byť dôkladne pripravený (rozčlenený). Ťažbu
vykonávať maximálne šetrnými zásahmi, aby sa šetrilo už predpokladané
prirodzené zmladenie.
Technológia ťažby:
Ako som už spomenul v komentári, treba ukončiť rozčlenenie porastu, pri
ťažbe dodržiavať smerovú stínku, na zbližovanie využívať UKT a poškodené
jedince včas ošetriť proti hubovým chorobám.

Porast 171
Charakteristika (LHP 1999 – 2008)

Výmera etáže 18,11 ha, vek 65 rokov, zakmenenie 1,0.
Zastúpenie drevín: BK 100%, vtrúsene SM.
Predpis LHP
Ťažba výchovná: 940 m3 / 17,50 ha.
Intenzita zásahu: 13%.
Vykonané v roku 2006 – 792 m3 na ploche 17,50 ha.

Komentár
V poraste dokončiť rozčlenenie, zvýšiť intenzitu zásahu na 30 – 40 m3
z hektára v jedom zásahu. Uvoľňovať už začínajúce prirodzené zmladenie.
Technológia ťažby
Pri ťažbe využívať JMP, na približovanie UKT. Na zbližovanie využívať
rozčleňovacie linky a maximálne šetriť prirodzené zmladenie. Poškodené
jedince ošetriť chemickými nátermi. Do budúcna zamerať výchovné ťažby na
podporu prirodzeného zmladenia.

Porast 177 – 10
Charakteristika (LHP 1999 -2008)
Výmera etáže 13,42 ha, vek 85 rokov, zakmenenie 0,8.
Zastúpenie drevín: BK 45%, CR 45%, BC 10%, vtrúsene SM, SC, JS.
Predpis LHP
Bez zásahu.

Komentár
V novom decéniu maximálne uvoľňovať vyspelé prirodzené zmladenie,
presvetliť nezmladené časti porastu. Pri tvorbe nového LHP presadiť zvýšený
zásah v poraste so zameraním na podporu vyspelejších skupín prirodzeného
zmladenia. Zásah v priebehu decénia by mal mať intezitu až 60 – 70% zásoby
porastu. Obnovu ukončiť v priebehu maximálne 20 rokov. Porast rozčleniť na
pracovné polia o šírke 30 – 40 m. Pokiaľ priestor umožní, treba podsadiť
cennými listnáčmi podľa uváženie OLH.

Technológia ťažby
Ťažbu vykonávať JMP. Zbližovanie vykonávať po novovzniknutých
približovacích linkách, na približovanie použiť UKT. Vzniknuté poškodenie treba
ošetriť chemickým náterom proti hubovým chorobám.

Porast 177 – 20
Charakteristika (LHP 1999 – 2008)
Výmera etáže 0,72 ha, vek 10 rokov, zakmenenie 0,8.
Zastúpenie: BO 80%, SM 20%.
Predpis LHP
Vyžínať a chrániť proti zveri.
Vykonané v roku 2005 – oplotenie na ploche 0,72 ha. V priebehu decénia
pravidelne vyžínané.
Komentár
Porast bol sústavne poškodzovaný zverou, preto sme pristúpili
k radikálnemu opatreniu, čo sa týka MLP – oploteniu celej porastnej skupiny.
V priebehu dvoch rokov zmladenie odrástlo burine a nepotrebuje žiadne

chemické nátery proti ohryzu ani ochranu pred burine vyžínaním. Venujeme sa
maximálne funkčnosti jestvujúceho oplotenia.
Dlhodobý zámer
V prestihávkach upravovať drevinové zloženie, maximálne podporovať
rast cieľových drevín, odstraňovať nežiaduce dreviny a kry. Podľa posúdenia
OLH koncom decénia vykonať prečistku.

Porast 178
Charakteristika (LHP 1999 – 2008)U
Výmera etáže 8,34 ha, vek 90 rokov, zakmenenie 0,9.
Zastúpenie drevín: BK 65%, CR 25%, BC 10% vtrúsene SM.
Predpis LHP
Ťažba výchovná – 300 m3 na ploche 6,5 ha, redšie skupiny bez zásahu.
Vykonané: v roku 2002 – ťažba výchovná 334 m3 / 6,5 ha.

Komentár
Porast rozčleniť, zvýšiť intenzitu zásahu na 30 – 40% zásoby porastu.
Zamerať sa na likvidáciu CR s podporou kvalitných BK jedincov. Koncom
decénia v mladších skupinách vykonať prečistku, poprípade prvý výchovný
ťažobný zásah. Zámerom v tomto poraste je zvýšiť percento prirodzeného
zmladenia a porast dôkladne pripraviť pre obnovu.

Technológia ťažby
Pri stínke využívať JMP, na približovanie UKT, približovanie vykonávať po
rozčleňovacích linkách. Poškodené jedince chemicky ošetriť proti hubovým
chorobám.

Porast 179
Charakteristika (LHP 1999 – 2008)
Výmer etáže 10,86 ha, vek 95 rokov, zakmenenie 1,0.
Zastúpenie drevín: BK 100%.
Predpis LHP

Na celej ploche prípravný rub – dva zásahy v decéniu, 885 m3 / 1,75 ha.
Obnovu ukončiť za 30 rokov.
Obnovné zastúpenie: BK 80%, DB 10%, JH 10%.
Vykonané: rok 2000 – ťažba obnovná – 404 m3 / 0,79 ha,
rok 2005 – ťažba obnovná – 474 m3 / 1,22 ha.

Komentár
V poraste treba dokončiť rozčlenenie a prípravné ruby situovať
v skupinkách so zameraním na novovzniknuté prirodzené zmladenie. Obnova
bude zameraná na prirodzené zmladenie s možnosťou doplnenia cenných
listnáčov ako JH, CS.
Technológia ťažby
Pri stínke využívať JMP, na približovanie UKT, resp. ŠLKT a jestvujúce
rozčleňovacie linky. Porast po mechanickom poškodení ošetriť chemickým
náterom proti hubovým ochoreniam.

Porast 180 – 00
Charakteristika (LHP 1999 – 2008)

Výmera etáže 15,76 ha, vek 100 rokov, zakmenenie 1,0.
Zastúpenie: BK 100%, vtrúsene CR.
Zásoba: 9 141 m3 – na 1 ha 580 m3.
Predpis LHP
Ťažba obnovná: 2 030 m3 na ploche 3,5 ha.
Obnovu ukončiť za 30 rokov.
Obnovné zastúpenie: BK 70%, JS 20%, CR 10%.
Na Z okraji dorub – na ostatnej ploche prípravný rub za účelom uvoľnenia
prirodzeného zmladenia.
Intenzita zásahu: 22%.
Vykonané: v roku 1999 – ťažba obnovná 1 279 m3 / 2,20 ha,
v roku 2004 – ťažba obnovná 1 175 m3 / 2,02 ha,
v roku 2006 – vykonané zalesnenie BK na ploche 0,10 ha.
Komentár
V poraste sa zamerať na uvoľňovanie jestvujúcich kotlíkov, ísť s obnovou
vo vyspelejších častiach porastu. V menej vyspelých častiach vykonať prípravný
rub – vyťažiť minimálne 50% hmoty. Vy vyspelejších kotlíkoch koncom decénia
prečistky.

Technológia ťažby
Na ťažbu využívať JMP, na približovanie UKT, približovanie vykonávať po
exitujúcich približovacích linkách. Poškodené jedince ošetriť chemickým
náterom proti hubovým chorobám.

Porast 181
Charakteristika (LHP 1999 – 2008)
Výmera etáže 5,95 ha, vek 15 rokov, zakmenenie 0,9.
Zastúpenie drevín: BK 30%, DB 20%, SC 15%, SM 15%, JS 10%, DG 5%, JH
5%.

Predpis LHP
Ťažba výchovná do 50 rokov – 5 m3 na ploche 0,25 ha.
Prečistky na ploche 4 ha.
Redšie skupiny bez zásahu.
Vykonané: v roku 2002 – prečistka 4 ha.
Komentár
Porast vyžaduje dôkladné rozčlenenie, vo vyspelejších skupinách
prebierka dvakrát v decéniu, v menej vyspelých skupinách prečistky.

Technológia ťažby
Ťažbu vykonávať JMP, približovať UKT po novovzniknutých
rozčleňovacích linkách. Poškodené jedince ošetriť chemicky proti hubovým
ochoreniam.

Porast 182
Charakteristika (LHP 1999 – 2008)
Výmera etáže 5,75 ha, vek 100 rokov, zakmenenie 0,9.
Zastúpenie: BK 90%, CR 10%, SM vtrúsene.
Zásoba: 2 910 m3 na hektár 506 m3.
Predpis LHP
Ťažba obnovná 290 m3 na ploche 0,58 ha.
Na celej ploche prípravný rub. Dva zásahy v decéniu za účelom uvoľnenia
prirodzeného zmladenia.
Obnovu ukončiť za 30 rokov.
Obnovné zastúpenie: BK 80%, DB 10%, CR 10%.
Vykonané: v roku 2002 – ťažba obnovná 208 m3 / 0,41 ha,
v roku 2005 – ťažba obnovná 172 m3 / 0,34 ha.
Komentár
V poraste sa zamerať na podporu už existujúceho prirodzeného
zmladenia, maximálne uvoľňovať skupinové zmladenie, podporovať cieľové
dreviny. Pri obnove LHP žiadať ťažbu obnovnú 50 – 60% zásoby porastu. Podľa
uváženia OLH vniesť do porastu cenné listnáče.

Technológia ťažby
Pri ťažbe využívať JMP, dodržiavať smerovú stínku, na približovanie
využívať UKT, približovať po existujúcich približovacích linkách. Porast ťažiť
v dobe vegetačného kľudu, čím docielime minimálne straty na prirodzenom
zmladení, či pri ťažbe alebo približovaní. Poškodené jedince ošetriť chemicky
proti hubovým ochoreniam.

Porast 183
Charakteristika (LHP 1999 – 2008)
Výmera etáže 18,57 ha, vek 100 rokov, zakmenenie 1,0.
Zastúpenie drevín BK 100%.
Zásoba 10 511 m3 – na ha 566 m3.
Predpis LHP
Ťažba obnovná 1 720 m3 na ploche 3,04 ha.
Na celej ploche prípravný rub. Dva zásahy v decéniu.
Obnovu ukončiť za 30 rokov.
Obnovné zastúpenie: BK 80%, DB 10%, JH 10%.
Intenzita zásahu: 16%.
Vykonané: v roku 2003 – ťažba obnovná 805 m3 / 1,42 ha.

Komentár
V poraste je treba zvýšiť ťažbu na 50 – 60% zásoby a zamerať sa na
podporu skupinového zmladenia. Vo vyspelých skupinkách sa venovať
vertikálnemu aj horizontálnemu zápoju s podporou cieľových drevín.

Technológia ťažby
Pri ťažbe využívať JMP, dodržiavať smerovú stínku, na približovanie
využívať UKT, približovať po existujúcich približovacích linkách. Porast ťažiť
v dobe vegetačného kľudu, čím docielime minimálne straty na prirodzenom
zmladení, či pri ťažbe alebo približovaní. Poškodené jedince ošetriť chemicky
proti hubovým ochoreniam.

Porast 184
Charakteristika (LHP 1999 – 2008)
Výmera etáže 17,44 ha, vek 85 rokov, zakmenenie 0,8.
Zastúpenie drevín BK 90%, HB 10%, CR vtrúsene.
Zásoba 6 854 m3 – na ha 393 m3.
Predpis LHP
Ťažba výchovná 450 m3 na ploche 11,50 ha.
Na J a S strane bez zásahu.
Intenzita zásahu 6%.
Vykonané: v roku 2000 – ťažba výchovná 409 m3 / 11,50 ha.
Komentár
V prvej fáze LHP presadiť intenzitu ťažby 25 – 30% zásoby porastu, čím
dosiahneme zníženie zakmenenia a vytvoríme podmienky pre prirodzené
zmladenie. V druhej fáze LHP po zásahu ísť za prirodzeným zmladením
s možnosťou brať ich za východisko obnovy. V poraste treba dokončiť
rozčlenenie.
Technológia ťažby
Pri ťažbe využívať JMP, dodržiavať smerovú stínku, na približovanie
využívať UKT, približovať po existujúcich približovacích linkách. Porast ťažiť
v dobe vegetačného kľudu, čím docielime minimálne straty na prirodzenom
zmladení, či pri ťažbe alebo približovaní. Poškodené jedince ošetriť chemicky
proti hubovým ochoreniam.

Porast 185
Charakteristika (LHP 1999 – 2008)
Výmera etáže 14,89 ha, vek porastu 85 rokov, zakmenenie 0,8.
Zastúpenie BK 60%, HB 25%, CR 15%.
Zásoba 4 497 m3 na ha 302 m3.
Predpis LHP
Výchovná ťažba 400 m3 na ploche 11 ha.
V redších skupinách bez zásahu.
Intenzita zásahu 9%.
Vykonané: v roku 2000 – výchovná ťažba 391 m3 / 11 ha.
Komentár
Pri obnove LHP prehodnotiť vek porastu (trvať na znížení veku o 10
rokov). Rozčleniť podľa požiadaviek technológii prírode blízkeho hospodárenia.
Výšku ťažby stanoviť na 15 – 20% zásoby porastu.
Technológia ťažby
Pri ťažbe využívať JMP, dodržiavať smerovú stínku, na približovanie
využívať UKT, približovať po existujúcich približovacích linkách. Poškodené
jedince ošetriť chemicky proti hubovým ochoreniam.

Vyhotovili : Štefan Gažo, odborný lesný hospodár
Ing. Juraj Brisuda, pestovateľ LS
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