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Zápisník PRO SILVA 
 
1. Regionálne zaradenie  (zo všeobecnej časti  LHP) 

 
1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina:  Slovenská republika 

 

Lesná oblasť:  10 – Juhoslovenská kotlina 
a Gemerská pahorkatina  

Užívateľ (OZ):  Revúca 

 

Zemepisné súradnice:  20°25 ‘ v. d. 
 48°26‘ s. š 

 
LHC:  Stárňa 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 240 - 350 m.n.m  

Názov:  Tri duby 

 

Prevládajúca expozícia: J, JV, JZ, SZ 

Výmera:  243,52  ha 

 

Priemerný sklon: 15 % 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: teplá oblasť 
 

Priem. ročné zrážky v mm: 600 mm 

Geologické podložie: vápence s dolomitmi 
 

Priem. roč. teplota v °C: 8-9 °C 

Prevládajúce pôdy: stredne ilimerizovaná, 
humózna, hnedá lesná pôda 

 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: FQ – Fageto – 
Quercetum  
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2008 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: DZ 39,  CR 29, HB 23, DL 6,     
BR 1, JL 1, OS 1, CS+.,JP +, LM + 
 

I. –  9 %, II. -   2 %, III. -   1 %, 
IV. – 0 %, V. - 88 %, VI+ - 0 % 

ihličnaté:  
 

Produkcia a ťažba:  

Zásoba : 80 248 m3 Plánovaný etát ročný:  2,9  m3/ha  

 

Priem. zásoba (odhad z LHP):  330 m3/ha 

 

z toho: úžitková hmota  98 %, palivo  2 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:   78 % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):15,16 ha 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:  20 % 

 

z toho prir. obnova 62%, umelá obnova 38 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:  2 % 
 

z toho na voľ. pl. 0 %, pod clonou por. 100  % 
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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  

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 
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Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA: 

 

Objekt PRO SILVA Tri duby je tvorený uceleným komplexom porastov v LHC 

Stárňa, ktoré prichádzajú do rubného veku. Ide prevažne o II. etážové porasty DZ s 

CR, HB v hornej vrstve a HB v dolnej vrstve. 

Zámerom je budovať mozaikovú štruktúru porastu, aby sa zabezpečila trvalá  

existencia porastu na ploche, trvalá produkcia kvalitných sortimentov a zvýšenie 

stability porastu ako aj dobrý zdravotný stav. Dôležitým zámerom je vytvárať 

podmienky pre prirodzenú obnovu DZ a DL v konkurencii CR a HB a zachovávať, 

príp. vytvárať podmienky pre existenciu druhej etáže HB, ktorá plní dôležitú úlohu 

v tomto spoločenstve drevín. Tento zámer možno dosiahnuť prírode blízkymi 

zásahmi -  jemnejšími formami clonnej obnovy na menších skupinách (do 0,20 ha) 

s dlhou obnovnou dobou, pomiestnym výberom jednotlivých stromov s cieľom využiť 

svetlostný prírastok na najkvalitnejších jedincoch. Snahou je tiež zabrániť ťažbe 

rubne nezrelých stromov, zvyšovať kvalitatívnu a kvantitatívnu produkciu 

porastov. 

 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:  

 

Obnovné ťažby  

V LHP z rokov 1987- 1996 bol prevládajúcim obnovným postupom veľkoplošný 

holorub v pásoch na šírku 4 výšok porastu (prevody). Dva zásahy v decéniu, 

intenzita zásahu v predpisovej časti bola 50% zo zásoby porastu, obnovná doba 10 r. 

Prevládajúcimi obnovnými postupmi v LHP z rokov 1997 – 2006 boli 

veľkoplošný clonný rub na 4 výšky porastov a maloplošný holorub  na dve výšky 

porastu. Dva zásahy v decéniu, intenzita zásahu bola 20 -  30 %, obnovná doba 20 - 

30r.  

V platnom LHP je prevládajúcim obnovným postupom maloplošný clonný rub 

v skupinách, 2 zásahy v decéniu, intenzita zásahu 33%, obnovná doba 30 rokov. 

Ťažbové postupy:  Ťažba dreva je vykonávaná JMP. Približovanie dreva sa 

vykonáva metódou surových kmeňov UKT. 
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Výchovné ťažby  

           V Pú +50r LHP predpisuje 10 -20 m3 / ha, intenzita zásahu 5- 10% zo zásoby 

porastu. 

         Spôsob vykonania:  Zásah sa vykonával väčšinou v úrovni – zdravotný výber, 

kvalitatívny výber, ale v malej miere sa zasahovalo aj  do podúrovne. Racionalizačné 

metódy sa neuplatňovali. Výchova sa zameriavala na odstraňovanie nekvalitných 

stromov , úpravu drevinového zloženia a stabilitu porastu. 

 

Obnova lesa  

Podľa LHP v rokoch 1997 – 2006:  V porastoch objektu Pro Silva nebola 

plánovaná obnova. 

Z údajov pre LHC Stárňa bol podiel 49%  PZ . 

Podľa LHP v rokoch 2007 – 2016: 

Obnova lesa 15,16 ha: (5,93 ha CR, 3,95 ha DZ, 1,20 ha DL, 1,54 ha HB, 1,03 

ha BK, 1,02 ha JH, 0,17 ha JL, 0,32 ha JS). 

Z toho: - prirodzenou obnovou 9,40 ha (62%): (5,93 ha CR, 1,54 ha HB, 0,96 ha 

DL, 0,97 ha DZ) 

- umelou obnovou 5,76 ha (38%): (2,98 ha DZ, 1,03 ha BK, 1,02 ha JH, 

0,24 ha DL, 0,32 ha JS, 0,17 ha JL) 

Z údajov platného LHP v LHC Stárňa je podiel PZ  67 %. 

Spôsob vykonania:  sadba štrbinová s prípravou plôšky . 

 

Starostlivosť o mladé lesné porasty 

Ochrana proti burine vyžínaním sa prevádza 1x ročne, odstraňuje sa smlz, 

lipkavec, černičie a pŕhľava do doby zabezpečenia MLP. 

Ochrana proti zveri, v LHP 1986 – 1997  - mechanicky pomocou konope, alebo 

staniolom, teraz  sa vykonáva individuálne – chemicky (repelentmi). 

Plecí rub a výsek krov sa vykonáva za účelom podpory drevín cieľového 

drevinového zloženia (DZ, DL, BO, BK, JM, LM, SC, CS) odstraňovaním hrabu 

a krov. 

 

Výchova prečistkami 

Predpis prerezávok : prevažne 1x za decénium podľa stavu porastu. 
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Spôsob vykonania:  – zásah v úrovni a nadúrovni negatívnym výberom 

(odstraňovanie predrastlíkov, rozrastlíkov, zdravotný, tvarový, druhový výber  

jedincov, jemnejšie zásahy), intenzita zásahu do 20%. 

 

 

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  

 

Obnovné ťažby  

Obnovné postupy: jemnejšie formy podrastového hospodárskeho spôsobu -  

obnovné ruby na princípe maloplošného clonného rubu s dlhou obnovnou dobou na 

malých skupinách (do 0,20 ha), na ostatnej ploche porastu používať pomiestny výber 

jednotlivých stromov, 

Počet zásahov v decéniu: 2 – 3 zásahy v decéniu podľa stavu porastu. 

Intenzita zásahu:  do 15 % 

Zdôvodnenie obnovných postupov: Použitím jemnejších foriem ako je MCR 

s obnovnou dobou 30 rokov sa zabráni ťažbe rubne nezrelých stromov. Vytváraním 

východísk nepravidelného tvaru s časovým odstupom sa umožní vznik a podpora 

plošne a časovo oddelenej prirodzenej obnovy, čím sa bude v poraste postupne 

vytvárať mozaiková štruktúra a les sa udrží na celej ploche porastu čo najdlhšie. 

Pomiestnym výberom sa formovaním koruny vytypovaných najkvalitnejších jedincov 

zvýši ich hodnotová produkcia. 

Spôsob vykonania: Najprv sa vykoná technologická príprava pracoviska, 

zameraná na sprístupnenie porastov približovacími linkami (40m ± 10m). 

V rozčlenených porastoch sa podľa potreby zvýši hustota približovacích liniek. Ťažba 

sa vykoná smerovou stínkou k približovacím linkám. Kmene sa budú krátiť, aby pri 

približovaní nevznikali veľké škody na stojatých stromoch (poškodené kmene ošetriť 

fungicídnym prípravkom). Približovanie sa bude prevádzať UKT. 

 

Výchovné ťažby   

Spôsob vykonania:  úrovňové prebierky s pozitívnym výberom ( podpora DZ), 

ďalej zdravotný výber, negatívny výber zameraný na odstránenie jedincov z pňových 

výmladkov. 
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Intenzita zásahu: zvýšiť intenzitu zásahu do 10 % (do 50 r.), do 12 % ( nad 50 

r.) v závislosti od dreviny, zakmenenia a veku porastov. V porastoch, kde sa bude 

zvyšovať intenzita zásahu, bude potrebné požiadať Krajský lesný úrad o zmenu LHP. 

Rozčleňovanie: dôkladné rozčlenenie porastov sieťou približovacích liniek 

v rozostupe 40 m (± 10m) širokých 3 m 

Zdôvodnenie výchovy: Úrovňovou prebierkou s pozitívnym výberom formovať 

koruny vytypovaných najkvalitnejších jedincov DZ, DL so zachovaním strednej vrstvy 

HB a tým zvyšovať ich hodnotovú produkciu. Negatívnym výberom znížiť podiel 

výmladkových jedincov a tým zvyšovať celkovú kvalitu porastu. 

  

Obnova lesa  

Zmenou obnovného postupu sa očakáva zvýšenie prirodzeného zmladenia 

hlavne DZ, DL ojedinele LM a CS. Umelá obnova sa uplatní len v snahe vniesť do 

porastov cenné listnáče (JM, JS). 

 

Starostlivosť o mladé lesné porasty 

Mladé lesné porasty vzniknuté z prirodzenej obnovy nebude potrebné vyžínať 

(existencia hornej vrstvy zamedzí zaburineniu plôch) a ochrana proti zveri sa 

obmedzí len na ochranu  drevín z umelej obnovy (JM, JS) prípadne LP z prirodzenej 

obnovy, ktoré sú poškodzované zverou. Plecie ruby  bude potrebné vykonávať na 

podporu DZ, DL voči HB. Prestrihávkami bude potrebné upravovať hustotu nárastov.  

 

Výchova prečistkami 

        V zmladených skupinách (DZ a HB, ojed. JM, JS,LP) vykonávať zásah v úrovni 

pri uplatnení negatívneho výberu a zároveň pozitívneho výberu s prihliadnutím na 

podporu DZ, DL, JM, LM, JS, (voči HB). Zásah vykonávať dva krát za decénium. 

Racionalizačné metódy neuplatňovať. Dôsledne vykonávať rozčleňovanie porastov 

približovacími linkami v rozostupe cca  40 m+-10 m, širokými 3m.  
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Demonštračné objekty: 

 

Porast 1197  

 

Charakteristika (LHP 2007-2016): 

 

 Výmera Vek Zakmen. Zastúpenie 

 1.etáž 15,91ha       85 8             CR 49,DZ 26;HB 8;DL 8,OS 4,LM 4,BR 1 

 2.etáž  15,91ha         20        1            HB 100 

Celková zásoba 5107 m3, zásoba na  341 m3/ha.  

Predpis predchádzajúceho LHP 

(1997-2006): 

Prebierka. Prebierková plocha 15,93 

ha, ťažba 350 m3 , 22 m3/ha 

Vykonané:  

Ťažba: Vú +50 – 15,93 ha / 346 m3,  

NŤ – 4 m3 (iný škodlivý činiteľ 

Nový predpis LHP (2007-2016):  

Maloplošný clonný rub v skupinách, 

šírka na dve výšky porastu. Po ťažbe 

zalesniť, vyžínať, chrániť proti zveri, 

pomiestna príprava pôdy. Dva zásahy 

za decénium, ťažba 1700 m3, 

intenzita zásahu 33 % , obnovná doba 

30 r., obnova na ploche 5,27 ha, 

z toho prirodzená obnova 3,27 ha,  

predpokladané obnovné zastúpenie 

CR 50, DZ 20, HB 10, JH 10, BK 10.                                                      

Komentár:  

V LHP 1986 – 1997 je porast popisovaný ako nerovnomerná tenká kmeňovina, 

zmiešaná jednotlivo až skupinovite, pôvodom  z výmladkov, s pomiestnym výskytom 

zmladenia DZ a HB po spracovaní náhodnej kalamity.   
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V súčasnosti je porast popísaný ako stredná kmeňovina, hlúčikovitého zmiešania, 

nerovnomerného zakmenenia, miestami staršie jedince DL a DZ.  

V poraste bola v tomto roku realizovaná príprava pracoviska –rozčleňovanie 

približovacími linkami vo vzdialenosti na 30 – 40 metrov 

Návrh zmeny LHP:  

MCR v skupinách na 2 výšky porastu zjemniť tým, že skupiny budú mať veľkosť 

do 0,20 ha, obnovná doba bude predĺžená 50-60 rokov a zásah bude 

realizovaný s menšou intenzitou. Obnovné prvky umiestniť na miestach po 

pomiestnej vetrovej kalmite a na miestach, kde sa už objavuje prirodzená obnova 

ako aj v  starších - vyspelejších častiach. Na ostatnej ploche realizovať PV s cieľom 

podporiť kvalitné a prirastavé jedince, ďalej prednostne odstraňovať jedince 

výmladkového pôvodu ako aj OS. Snažiť sa docieliť prirodzené zmladenie DL, DZ, 

LM na úkor CR. Druhú etáž HB udržať kvôli kvalite kmeňov DL, DZ. Na vlhkejších 

častiach porastu vniesť do porastu JS umelou obnovou. 

Dlhodobý zámer:  

Jemnejším postupom clonnej obnovy s dlhou obnovnou dobou začať formovať 

mozaikovú štruktúru porastu. Umožniť stromom dožiť sa rubnej zrelosti pri dobrom 

zdravotnom stave a veľmi dobrej kvalite, ktorú stanovište umožňuje. Zámerom je tiež 

docieliť vyššie zastúpenie DL a DZ na úkor CR. Snažiť sa o prirodzenú obnovu 

ostatných drevín ako je LM, CR. 

 

Porast 1198 

 

Charakteristika (LHP 2006-2017): 

 

 Výmera Vek Zakmen. Zastúpenie 

1. etáž    14,61 ha   85 r.    8     CR 49,DZ 41; HB 10   

2. etáž     14,61 ha  25 r.  1             HB 100 

Celková zásoba 4544 m3, zásoba na  311 m3/ha.  

Predpis predchádzajúceho LHP (1997-2006): 

Bez zásahu 

Vykonané: 0 

Nový predpis LHP (2007 - 2016):  
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Maloplošný clonný rub v skupinách, šírka na dve výšky porastu. Po ťažbe zalesniť, 

vyžínať, chrániť proti zveri, pomiestna príprava pôdy. Dva zásahy za decénium, 

ťažba 1550 m3, intenzita zásahu 33 % , obnovná doba 30 r., obnova na ploche 4,96 

ha, z toho prirodzená obnova 3,08 ha,  predpokladané obnovné zastúpenie CR 50, 

DZ 20, HB 10, JH 10, BK 10.                                                     

Komentár:  

V LHP 1987 – 1996 je porast 

popisovaný ako tenká kmeňovina z 1. 

generácie pňových výmladkov, 

jednotlivo až skupinovité zmiešanie. 

V poraste sa realizovali prebierky 

a spracovala náhodná ťažba. 

Porast je v súčasnosti dvojetážový, 

nerovnomerne vyspelý, jednotlivého 

až skupinového zmiešania, 

zakmenenie je nerovnomerné 

a porast miestami redší. Miestami sa 

vyskytuje DZ a HB zmladenie 

a staršie jedince DL a DZ.  

V poraste bola v tomto roku 

realizovaná príprava pracoviska –

rozčleňovanie približovacími linkami 

vo vzdialenosti na 30 – 40 metrov 

Návrh zmeny LHP: 

MCR v skupinách na 2 výšky porastu zjemniť tým, že skupiny budú mať 

veľkosť do 0,20 ha, obnovná doba bude predĺžená 50-60 rokov a zásah bude 

realizovaný s menšou intenzitou. Takýmto postupom obnovy sa časovo a 

priestorovo oddelí vznik (podpora) prirodzenej obnovy DZ a DL . Na ostatnej časti 

porastu sa bude realizovať PV (pomiestny výber), - odstraňovanie nekvalitných, 

poškodených jedincov , vrastavých jedincov, čím sa budú formovaním koruny 

vytypovaných najkvalitnejších jedincov a zvýši ich hodnotová produkcia. Pri zásahu 

sa zamerať na zníženie zastúpenia CR. DL, DZ, CR, HB obnoviť na 100 % 

prirodzenou obnovou, prípadne na spestrenie drevinového zloženia uplatniť umelú 

obnovu JM a JS. 
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Dlhodobý zámer:  

 Jemnejším postupom clonnej obnovy s dlhou obnovnou dobou začať formovať 

mozaikovú štruktúru porastu. Umožniť stromom dožiť sa rubnej zrelosti pri dobrom 

zdravotnom stave a veľmi dobrej kvalite, ktorú stanovište umožňuje. Zámerom je tiež 

docieliť vyššie zastúpenie DL a DZ na úkor CR.  

 

Porast 1627 

 

Charakteristika (LHP 2007-2016): 

 

              Výmera Vek Zakmen. Zastúpenie 

   6,76 ha   90 r.           8           HB 46,DL 27,DZ 1,CR 13,JL 11,BR 1,JP 1 

Celková zásoba 2528 m3,  zásoba 374  m3 / ha.  

Predpis predchádzajúceho LHP 

(1997-2006): 

 Bez zásahu 

Vykonané:   0 

Nový predpis LHP (2007 - 2016): 

Maloplošný clonný rub v pásoch, šírka 

na dve výšky porastu , založiť ďalšie 2 

východiská obnovy. Po ťažbe 

zalesniť, vyžínať, chrániť proti zveri. 

Dva zásahy za decénium, ťažba 640 

m3, intenzita zásahu 25% , obnovná 

doba 30r., obnova na ploche 1,71 ha, 

z toho prirodzená obnova 1,30 ha, 

predpokladané obnovné zastúpenie 

DL 70, HB 10, CR 10, JL 10. 

Komentár:  

V LHP 1987 – 1996 je porast popisovaný ako tenká kmeňovina, HB z výmladkov, 

hlúčikovite zmiešaná s ojedinelým výskytom OS a JP. V súčasnosti je porast 

kmeňovina, nerovnomerného zakmenenia a vyspelosti, miestami s prehustlým 

zápojom, miestami so zmladením DL a CR. Druhá etáž v poraste chýba. Na celej 
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ploche sa nachádzajú pravidelne rozostúpené staršie jedince DL a DZ, 

v zamokrených častiach sa nachádzajú kvalitné jedince jelše. 

Návrh zmeny LHP: 

MCR v pásoch nahradiť skupinovým (do 0,25 ha) clonným rubom s nižšou 

intenzitou a tým podporiť vznik prirodzenej obnovy. Výsledkom uvedených zásahov, 

ktoré budú nie len plošne, ale aj časovo oddelené, bude mozaiková štruktúra 

porastu. 

Dlhodobý zámer:  

Docieliť 100 % prirodzenú obnovu DL, DZ, JS, CR, HB. Správnou výchovou 

budovať 2-etážový porast. 

 

Porast 1213 

 

Charakteristika (LHP 2007-2016): 

 Výmera Vek Zakmen. Zastúpenie 

1. etáž    11,54 ha    85 r.   8   HB 31, CR 29, DZ 17, DL 13, BR 4, JL 4, OS 2 

2. etáž     11,54ha    20 r.    1   HB 100 

Celková zásoba 3542m3, zásoba na  307 m3/ha.  

Predpis predchádzajúceho LHP 

(1997-2006):  

Prebierka. VŤ + 50, plocha 12,15 ha 

objem 243 m3, 20 m3/ha 

Vykonané: 

VŤ +50 – 12,15 ha, objem 238 m3,NŤ 

4 m3 (iný škodlivý činiteľ) 

Nový predpis LHP (2007 - 2016):   

Maloplošný clonný rub v klinoch na 

dve výšky porastu, založiť tri 

východiska obnovy. Po ťažbe 

zalesniť, vyžínať, chrániť proti zveri, 

pomiestna príprava pôdy. Dva zásahy 

za decénium, ťažba 970m3, intenzita 

zásahu 27 % , obnovná doba 30r., 
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obnova na ploche 3,22 ha,  z toho prirodzená obnova 1,75 ha,  predpokladané 

obnovné zastúpenie DZ 60; CR 20,HB 10, JL 10. 

Komentár:  

Z údajov z roku 1986 vyplýva, že porast bol pôvodom z výmladkov 1. generácie, 

skupinovo zmiešaný. V súčasnosti ide o dvojetážový porast (tenká kmeňovina), 

hlúčikovite zmiešaný, nerovnomerne vyspelý s nerovnomerným zakmenením, 

ojedinele so zmladením DZ, CR a HB. Ojedinele sa v poraste nachádzajú prestárle 

košaté jedince DZ. 

Návrh zmeny LHP:  

Nerealizovať MCR, ale skupinovým clonným rubom na plochách rôzneho tvaru 

do 0,20 ha, najmä v 1/3 Z časti porastu, kde je možné ťažiť rubne zrelé  DZ , alebo 

jednotlivo sa nachádzajúce prestárnuté košaté stromy. 

V mladších častiach ( SV a V) realizovať prebierku (VŤ 50+) s pozitívnym výberom – 

odstraňovaním vrastavých jedincov ale aj odstraňovať jedince poškodené a 

nekvalitné podľa stavu konkrétnej časti porastu. Strednú vrstvu HB a CR zachovať. 

Dlhodobý zámer:   

Zásahy prispôsobiť rôznej vyspelosti porastu, pozvoľným postupom obnovy umožniť 

nedozretým jedincom zvýšiť svoju kvalitatívnu a kvantitatívnu produkciu, 

podporiť vznik, alebo odcloniť už existujúce zmladenie tak, aby sa mohla postupne 

začať formovať mozaiková štruktúra porastu. 
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