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Vyhotovil: Ing. Peter Balko a Ing. Pavol Dendis,  OLH, pestovateľ LS 

 

Schválil: Ing. Jozef Balážec, vedúci lesníckej výroby 

 

Námestovo, október 2006 



 
Zápisník PRO SILVA 
 

1. Regionálne zaradenie   
 
1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovenská republika 
 

Lesná oblasť: 33A – Stredné Beskydy 

Užívateľ (OZ): OZ Námestovo 
 

Zemepisné súradnice: 49 st. 22 min.N, 19 st. 
11 min. E 

LHC (LUC): Zákamenné  
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 
                                 820 – 1020 m n. m. 

Názov: Tanečník 
 

Prevládajúca expozícia: 
                                  J,JZ 

Výmera: 374 ha  
 

Priemerný sklon:  
                              30% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: 
       C 1 – mierne chladná  

Priem. ročné zrážky: 1120 mm 
                                

Geologické podložie: 
   Treťohorný flyš s prevahou pieskovcov 

Priem. roč. teplota:  4,6°C 
                                   

Prevládajúce pôdy: 
       Hnedá lesná pôda - zglejená 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov:  Fa, Fap 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2002 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: bk 2,7 , jx 0,9 
 

I. -  11      %,    II. -  5      %,   III. -  3     %, 
IV. -  46      %,   V. -  30     %,   VI+ -   5    % 

ihličnaté: sm 93,8, jd 2,6 
 

Podiel etážových porastov (odhadom): 
                  1 %                     

Zásoba   134 685 m3 
 

Produkcia:  Plánovaný etát ročný  
     5,0    m3/ha  

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

z toho: úžitková hmota   94 %, palivo   6 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:       48      % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP): 
                                           37 ha 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:    50    % 
 

z toho prir. obnova  40 %, umelá obnova60 %      

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:           2     % 
 

z toho na voľ. pl. 70 %, pod clonou por. 30  %      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.   Kritériá prírode primeranej   

pestovateľskej techniky 

celkom 

prevládajúce 

>75 % 

veľmi 

časté 

50-75 % 

čiastočne 

prevládajúce 

25-50 % 

zriedkavé 

<25 % 

Pestovanie porastovej zásoby, pred-nosť 

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 

 
+    

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 Génová základňa pre sm  

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 Relatívne odolný voči imisiám 

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko + 

 

 

 



Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA: 
 

Objekt bol vytvorený na mieste zriadenej génovej základne smreka obyčajného nielen na 

zachovanie genofondu smreka jeho prirodzenou obnovou , ale cez maximálne využitie 

produkčného potenciálu stanovištia a rastového priestoru ťažbou rubne zrelých jedincov 

zabezpečiť vhodné priestorové rozmiestnenie drevín podľa nárokov na svetlo. Pôvodnú 

jednovrstvovú štruktúru rovnovekých porastov výškovo aj hrúbkovo rozdiferencovať, 

v drevinovej skladbe cez vhodné spôsoby zmiešania  zvýšiť podiel listnáčov na cieľové 

zastúpenie, vo výchove čo najviac využívať prirodzene prebiehajúce autoregulačné procesy a 

 ich jemným usmerňovaním a starostlivosťou o porastovú zásobu zlepšovať kvalitu produkcie. 

Sústavnou kontrolou dosahovanej zásoby a objemového prírastku zabezpečiť spätnú väzbu na 

vykonávané hospodárske opatrenia.  

 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:  
 

Obnovné ťažby  

V navrhovaných obnovných postupoch v zmysle platného LHP prevažuje podrastový 

hospodársky spôsob, z jeho foriem prevažuje okrajový clonný rub, v menšej miere sa 

vyskytuje skupinovitý clonný rub, ktorým sa obnovujú v predstihu podsadené  tienne dreviny 

/ jd,bk /, obidve spomenuté formy sa vyskytujú v dvojfázovom prevedení. Intenzita zásahov 

sa pohybuje v rozmezí 15 až 25 %. 

Z ťažbovo -  obnovných postupov sa využíva ťažba JMP s následným približovaním LKT. 

V presvetľovacích ruboch sú využívané režíjne záprahy na 80 %. 

 

Výchovné ťažby  

Navrhovaná intenzita zásahu z platného LHP sa pohybuje na úrovni 3 – 5%. V rokoch 2003 

až 2005 bolo územie postihnuté rozsiahlymi vetrovými / november 2004/ a snehovými 

vrcholcovými kalamitami / december 2005/, ktoré spôsobili odsun plánovaných výchovných 

zásahov najmä v porastoch nad 50 rokov na úkor spracovanej kalamity. V roku 2006 sa po 

prvýkrát objavuje vo vyššej miere hynutie smrečín známe z neďalekých Kysúc, ktoré sa 

prejavuje zvýšeným výskytom suchárov. Z doteraz spracovanej kalamity sa intenzita výberu 

pohybuje na úrovni 10 %. Z hľadiska spôsobu vykonania išlo o podúrovňové zásahy so 

zdravotným výberom zamerané na zvýšenie stability porastu. Porasty sú zväčša rozčlenené na 

pracovné polia o šírke 50 – 60 m. 

 

Obnova lesa  

Predpísaná obnova lesa je v pomere 60 % umelá a 40 % prirodzená, z toho smrek 60 %, jedľa 

20%, buk 20%.  Umelá obnova lesa sa vykonáva prevážne jamkovou sadbou v menšej miere 

štrbinovou sadbou.  

 

Starostlivosť o mladé lesné porasty 

Ochrana proti burine sa prevádza v umele založených kultúrach raz ročne po dobu 3 až 4 

rokov v závislosti od stanovištia. Proti zveri sa ochraňuje najmä jedľa chemickým náterom. 

V prirodzene vzniknutých nárastoch sa vykonáva prestrihávka sa účelom redukcie ich hustoty 

a úpravy drevinového zloženia, v kultúrach sa prevádza plecí rub na odstraňovanie najmä 

jarabiny.  

 

 

 

 



Výchova prečistkami 

 

Predpis prerezávok je prevážne 2 x za decénium , pričom zásahy sú vedené najmä 

v podúrovni , na  konci výchovy mladín sa presúvajú viac do úrovne. Priemerný počet 

jedincov pred prvou prebierkou je 1800 -2000 ks/ha. 

 

 

 

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
 

Základnou myšlienkou zmeny doterajšieho obhospodarovania na “prírode blízke 

hospodárenie“,  ktorá sa tiahne od výchovy  mladín až po obnovu porastov  je zmena 

orientácie od porastu ako celku k jednotlivému stromu, ako nositeľovi prírastku, ktorý môže 

tento prírastok vytvoriť len na existujúcej hmote v najväčšom množstve vtedy, keď ma na to 

potrebný rastový priestor. 

 

Obnovné ťažby  

Rubná zrelosť sa v súčastnosti posudzuje  podľa veku obnovovaných porastov z ohľadom na 

celkový priemerný prírastok dreviny, bonitu a zakmenenie. Pri takto plošnom chápaní obnovy 

porastu zväčša na obnovných prvkoch sú predmetom obnovy aj jednotlivé jedince dreviny, 

ktoré kritéria rubnej zrelosti celého porastu nespľňajú. Z hľadiska hodnotového by malo dôjsť 

k obnove v čase kulminácie najmä hrúbkového prírastku, čo ale samo o sebe nemusí zaistiť aj 

najvyššiu ekonomickú realizáciu na trhu s drevom. Z doteraz uvedeného vyplýva, že filozófia 

a stratégia hospodárenia by sa mala opierať o tieto atribúty: 

 Hodnota – cieľová hrúbka dreva, ktorú je možné v danom čase čo 

najlepšie zrealizovať na trhu s drevom. 

 Zásoba – podľa možnosti hospodárením zvyšovať zásobu 

 Stabilita – odolnosť voči vetrovým a snehovým kalamitám 

 Úrodnosť pôdy – pestovanie stanovištne vhodných drevín 

Predpokladom k splneniu týchto atribútov je hrúbková a výšková diferenciácia porastu, 

prítomnosť prirodzeného zmladenia, dostatok stabilných, zdravých a prírastavých jedincov 

v hornej vrstve. Z hľadiska obnovných postupov využívať spôsoby orientujúce sa na 

jednotlivý strom – účelový výber, prípadne skupinu stromov – maloplošný skupinovitý rub. 

Rubné porasty predmetného územia boli po rozsiahlych vetrových kalamitách v minulosti ako 

aj v súčastnosti na mnohých miestach rozpojené, pričom na týchto miestach došlo k nástupu 

prirodzenej obnovy, ktorá predstavuje okolo 35 % rozlohy porastov. Postupným jemným 

odcláňaním / 50 – 100 m3/ha / s dobou návratu 2 až 3 krát za 12 rokov odstraňovať 

prednostne  všetky poškodené jedince / kalamitou, zverou, zbližovaním a pod. / bez ohľadu na 

to, či sú v úrovni , alebo podúrovni, čím dôjde k posilneniu celkovej stability porastov. 

V ďalších zásahoch podľa potreby odstraňovať rubne zrelé jedince jednotlivo prípadne 

dorubom v skupinách nad  následným porastom. V zapojených častiach porastov zabrániť 

zaburineniu predčasným silným rozpojením hornej vrstvy. 

Z hľadiska technologickej prípravy nebude toto možné zrealizovať bez dôkladného 

rozčlenenia porastov na 40 – 50 m pracovné polia. Zo strany dodávateľov prác dbať na 

dodržanie smerovej stínky, smerové približovanie metódou krátených surových kmeňov, 

v nevyhnutých prípadoch využiť na prípravu drevnej hmoty režíjne záprahy, dôsledná 

poťažbová úprava pracovísk a asanácia poškodených stojatých stromov. 

 

 

 



Výchovné ťažby  

Všetky výchovné zásahy v porastoch do rastovej fázy kmeňoviny musia zabezpečiť, aby sa do 

uvedenej fázy dostal dostatočný počet maximálne stabilných a kvalitných jedincov. 

V podstate ide o pestovanie koruny týchto jedincov. 

V zmysle tohto v porastoch do 50 rokov pôjde o pomerne silnú podúrovňovú prebierku 

s negatívnym výberom na ktorú naviaže úrovňová prebierka s pozitívnym výberom 

v porastoch nad 50 rokov. Pre zracionalizovanie výchovy je možné využiť metódu cieľových 

stromov /  cca. 500 ks/ha / pri ktorých sa uplatní úrovňová prebierka. Výsledkom tejto metódy 

je aj väčšia hrúbková diferenciácia porastu, hlavne v miestach, ktoré tvoria porastovú výplň.  

Takto chápané pestovanie porastovej zásoby sleduje odstraňovaním kmeňov zlepšenie kvality 

ostávajúceho porastu. Prípadný vznik následnej prirodzenej obnovy v týchto porastoch sa 

chápe, len ako sprievodný jav a každé prerušenie zápoja sa nikdy neuskutočňuje v prospech 

tejto obnovy. 

Intenzita zásahov by sa mala pohybovať na úrovni 15 %. 

Technologická príprava porastov je zhodná s postupom opísaným v predchádzajúcej  časti, ale 

s podstatne vyšším množstvom prípravy drevnej hmoty režíjnym záprahom / 90-100% /. 

 

Obnova lesa  

Pri takto zmenených postupoch možno očakávať podiel prirodzenej obnovy na úrovni 80%. 

Na miestach kde nedôjde k vzniku následného porastu zrealizovať prípadnú podsadbu jedle 

a buka.  

 

Starostlivosť o mladé lesné porasty 

Proti burine chrániť len prípadnú umelú obnovu, proti zveri chrániť len jedľu. 

Plecí rub a prestrihávku robiť za účelom redukcie hustoty a úpravy drevinového zloženia.  

 

 

Výchova prečistkami 

Vykonávať prevážne 1 zásah sa decénium , v odôvodených prípadoch 2 zásahy za decénium , 

zásahom sledovať redukciu počtu jedincov a úpravu drevinového zloženia. Zásahy vykonávať 

hlavne v podúrovni , do úrovne zasiahnuť len v prípade veľkého počtu úrovňových jedincov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Demonštračné objekty : 

 
Dielec 419. 

                                                                                                                             

Charakteristika LHP – ( 2002 – 2011). 

1.PS: Výmera: 19,13 ha, vek: 100r., zakmenenie: 6, zast.drevín: sm 100 

2.PS: Výmera: 0,54 ha, vek: 20r., zakmenenie: 9, zast.drevín: sm 80, jd 10, bk 10 

3.PS: Výmera: 0,46 ha, vek: 1r., zakmenenie: 9, zast.drevín: sm 40, jd 30, bk 30 

Celková zásoba na ploche všetkých etáži 9546 m3, z toho na ha  499 m3/ha.  

 

Predpis súčasného LHP. 

1.PS: okrajový clonný rub na ploche 5,01 ha vo výške 2500 m3, dva zásahy v desať., intenzita 

zásahu 26 %, prvé zalesnenie na ploche 5,01 ha / sm 3,01 ha, jd 1,00 ha, bk 1,00 ha z toho PZ 

sm 2,50 ha /. 

2.PS: prerezávka na ploche 0,54 ha 

3.PS: doplniť sm 0,05 ha, chrániť proti zveri 

 

Vykonané do r. 2006:  ťažba RN -  1725 

m3, podsadba 0,54 ha, prvé zalesňovanie 

0,60 ha, prerezávka 0,54 ha, doplňovanie 

0,21 ha, výžin 1,72 ha, ochrana proti zveri 

1,52 ha. 

 

Návrh zmeny predpisu LHP. 

Účelový výber vo výške 2200 m3,  intenzita 

zásahu 23 %.  

 

Dlhodobý zámer. 

Dielec bol v minulosti postihnutý viacerými 

vetrovými kalamitami, po ktorých 

v presvetlených miestach nastúpilo 

spontánne prirodzené zmladenie smreka 

a tým vzniklo niekoľko vekovo aj výškovo rozdielnych mladších skupín , ktoré dielec 

vertikálne rozdiferencovali. S poklesom zakmenenia a zvýšeného prísunu svetla spolu 

s nastupujúcou prirodzenou obnovou dochádza aj k nežiaducému zaburineniu porastu. 

V ďalšom hospodárení je potrebné veľmi opatrne odstraňovať z porastu v rámci účelového 

výberu so zdravotným zameraním poškodené jedince, ktoré znižujú celkovú stabilitu porastu. 

V odrastených skupinách postupne vykonávať ich odclonenie ťažbou rubne zrelých jedincov , 

čím dôjde k postupnej zmene na viacvrstvovú štruktúru. Neprítomnosť ďalších cieľových 

drevín zabezpečiť podsadbami jedle a buka na zaburinených plochách. Dôslednú ochranu 

proti burine vykonávať na miestach, kde  sa nachádzajú semenáčiky smreka. 

 

Opatrenia do konca platnosti LHP. 

Dielec bol v novembri 2004 výrazne postihnutý vetrovou kalamitou, ktorá spôsobila, že 

pôvodne plánovaná clonná obnova na troch východiskách už nebude môcť byť realizovaná 

v stanovenom rozsahu a tak sa navrhuje dokončiť začaté rozčlenenie dielca na pracovné polia 

v rámci účelového výberu a odstráňovať z porastu kalamitne  poškodené jedince , ktoré budú 

postupne chradnúť a stávať sa potencionálnymi miestami premnoženia podkôrneho hmyzu, 

ktorého aktivita v danej oblasti narastá.   



 

 
 

Dielec 420.    

 
Charakteristika LHP – ( 2002 – 2011). 

Výmera: 15,71 ha, vek: 100 r., zakmenenie: 6, zast.drevín: sm 100 

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 6818 m3, z toho na ha 434 m3. 

 

Predpis súčasného LHP. 

Dorub – 1.vých.obnovy, maloplošný clonný rub – 1. vých. obnovy , na ploche 4,84 ha vo 

výške 2100 m3, dva zásahy v desať., intenzita zásahu 30 %, prvé zalesňovanie na ploche 4,84 

ha / sm 3,04 ha, jd 0,90 ha, bk 0,90 ha z toho pz 1,50 ha /. 

 

Vykonané do r. 2006:  

OÚ – 123 m3, RN – 983 m3, podsadba 0,27 ha, výžin 1,30 ha, ochrana proti zveri 2,30 ha. 

 

Návrh zmeny predpisu LHP. 

Skupinovitý clonný rub v kombinácií s účelovým výberom vo výške  1700 m3 , intenzita 

zásahu 25 %. 

 

 



Dlhodobý zámer. 

 

Pre zabezpečenie zastúpenia cieľových drevín, ktoré sa nenachádzajú v materskom poraste, 

bol dielec v minulosti podsadený jedľou a bukom z dôvodu lepšej odolnosti voči dobre sa 

zmladzujúcemu smreku. V súčastnosti je podiel 

týchto drevín pod materským porastom 

dostatočný a tak sa treba zamerať na prirodzenú 

obnovu smreka cez skupinovitý clonný rub nad 

odrastenými skupinami v spojení s účelovým 

výberom na ostatnej ploche porastu. 

Opatrenia do konca platnosti LHP. 

Z plánovanej obnovy bolo začaté presvetlenie 

v maloplošnom clonnom rube, ktoré sa pre 

vznik kalamity v novembri 2004 nedokončilo. 

V rámci ostavajúcej navrhovanej ťažby treba 

dokončiť rozčlenenie dielca na pracovné polia 

a na mieste pôvodne plánovaného dorubu 

uskutočniť skupinovitý clonný rub. 

 

 

 

 



Dielec 421. 

 

Charakteristika LHP – ( 2002 – 2011). 

Výmera: 10,86 ha, vek: 90 r., zakmenenie: 7, zast. drevín: sm 98, jd 2 

Celková zásoba na ploche všetkých etáži : 5083 m3, z toho na ha 468 m3. 

 

Predpis súčasného LHP. 

Maloplošný skupinový clonný rub na 

ploche 1,28 ha vo výške 600 m3, tri 

východiská obnovy, dva zásahy 

v desaťročí, intenzita zásahu 12%, prvé 

zalesňovanie na ploche 1,28 ha / sm 0,38 

ha, jd 0,20 ha, bk 0,20 ha, pz sm 0,50 ha /. 

 

Vykonané do r. 2006. 

Skupinový clonný rub – dorub 

a presvetlenie na ploche 0,47 ha vo výške 

220 m3, ťažba RN – 469 m3, prvé 

zalesňovanie na ploche 0,25 ha z toho pz 

0,22 ha, podsadba na ploche 0,38 ha, 

ochrana proti burine na ploche 2,38 ha, 

ochrana proti zveri na ploche 2,08 ha.. 

 

Návrh zmeny predpisu LHP. 

Účelový výber na ploche 10,86 ha vo výške 800 m3, intenzita zásahu 16%. 

 

Dlhodobý zámer. 

Stopercentná prirodzená obnova smreka cez účelový výber so zdravotným zameraním, 

podpora existujúceho a budúceho prirodzeného zmladenia jemným odcláňaním ťažbou rubne 

zrelých jedincov. Zachovanie a podpora existujúcich podsadieb / jd, bk /, ktorých zastúpenie 

už nie je potrebné zvyšovať. 

 

Opatrenia do konca platnosti LHP. 

Podobne, ako v predchádzajúcom dielci sa  lesný hospodár v minulosti zameral na 

zabezpečenie zastúpenia cieľových drevín / jd, bk /, cez predstížne podsadby, ktoré sú už 

v súčastnosti odrastené. Ako zaujímavý spôsob obnovy jedle bola v minulosti použitá jej 

podsejba do pripravenej pôdy, ktorá dosiahla v celku uspokojivé výsledky. Dá sa povedať, že 

pôvodný zámer sa hospodárovi podaril a v súčastnosti už nie potrebné uvedené dreviny umele 

vnášat do porastu. Z navrhovaných opatrení bol vykonaný dorub na jednom skupinovom 

východisku obnovy a presvetlenie. Po realizácií kalamít v minulých rokoch nastali pomerne 

dobre podmienky pre prirodzenú obnovu smreka, ktoré treba zúročiť v následovných rokoch 

spolu so zvýšením hrúbkového prírastku na ostávajúcich jedincoch. V rámci novonavrhovanej 

ťažby je potrebné rozdeliť porast na pracovné polia s ohľadom na smer približovanej drevnej 

hmoty. 

 

 



 
 

 

Dielec 388. 

 

Charakteristika LHP – ( 2002 – 2011). 

1.PS: Výmera: 18,46 ha, vek: 65 r., zakmenenie 7, zast. drevín: sm 100 

2.PS: Výmera: 0,24 ha, vek: 2 r., zakmenenie 10, zast.drevín: sm 90, jd 10 

Celková zásoba na ploche všetkých etáži : 6701 m3, z toho na ha 363 m3. 

 

Predpis súčasného LHP. 

Prebierka na ploche 15,00 ha vo výške 180 m3, intenzita zásahu 3%. 

 

Vykonané do r.2006. 

Prebierka na ploche 15,00 ha vo výške 149 m3, ťažba PN – 358 m3, ťažba RNp – 85 m3 na 

ploche 0,16 ha, podsadba na ploche 0,48 ha, sadba na ploche 0,16 ha, ochrana proti burine na 

ploche 0,58 ha. 

 

Návrh zmeny predpisu LHP. 

Prebierka na ploche 15,00 ha vo výške 800 m3, intenzita zásahu 12 %. 

 

 



Dlhodobý zámer. 

Zmena jednovrstvovej výstavby porastu na viacvrstvovú, hrúbková a výšková diferenciácia 

s možným prechodom na výberkovú štruktúru v budúcnosti. 

Dôsledné pestovanie porastovej zásoby , existujúce prirodzené zmladenie brať ako jej súčasť. 

 

Opatrenia do konca platnosti LHP. 

V poraste bol zrealizovaný navrhovaný zásah a spracované napadnuté množstvo kalamity, 

doterjšia intenzita zásahu je 9%. V poslednej dobe bol zaznamenaný zvýšený výskyt 

kôrovcovej kalamitnej drevnej hmoty, zrejme ako dôsledok hynutia smrekových porastov 

z neďalekých Kysúc, preto v navrhovanej ťažbe do konca platnosti sa počíta už len 

s dôsledným spracovaním napadnutej kalamity, dodržiavaním zásad porastovej hygieny 

a s rozčlenením porastu na pracovné polia.. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


