Sp r á va
odborného lesného hospodára za rok 2016
Vážené dámy, vážení páni dovoľte aby som Vás oboznámil so stavom lesného fondu
a pestovnej činnosti.
V pestovnej činnosti sme postupovali v súlade s hlavnými úlohami a môžem povedať,
že všetky hlavné úlohy boli splnené. Všetky zásahy smerovali najmä na ochranu sadeníc.
Zalesňovanie bolo vykonané v porastoch Hôrka, kde sme vysadili 400 kusov sadeníc smreka.
Výrub nežiadúcich drevín a krovín bol vykonaný v JPRL Zolná na ploche 0,70 ha.
Z porastov bolo celkom vyťažené 565 m3 drevnej hmoty, z toho bola obnovná 281 m 3
a 284 m3 kalamitná ťažba v dvoch etatách. Pri kalamitnej ťažbe treba povedať, že od roku
2014 vo všeobecnosti došlo k zhoršeniu zdravotného stavu smrečín. V tunajšom urbáre sú
podstatne viac postihnuté porasty v okolí dediny, kde dochádza k náletom podkôrnikového
hmyzu z porastov Obecných lesov Poniky. V lesných porastoch v Zolnej je podstatne lepšia
situácia a ťažba je len v dôsledku suchárskej kalamity. V dôsledku kalamít bolo v tomto
decéniu vyťažených 1161 m3, čo je viac ako 1/3 celkovej ťažby.
Do konca decénia zostáva vyťažiť 670 m3 drevnej hmoty.
Uhádzanie haluziny po ťažbe v porastoch bolo vykonané z plánovanej ťažby,
z kalamitnej ťažby bola haluzina vyvezená ťažobnou partiou na jej náklady.
Na boj proti škodcom máme lapače podkôrnikových škodcov a umiestnenie 8 ks bolo
vykonané ešte pred vyrojením lykožrúta. V priebehu roka bolo pravidelne vykonávané
vyprázdňovanie lapačov od škodcov a taktiež výmeny ferónových návnad. Ďalej bolo
vykonané vyžínanie porastov podľa potreby. Ošetrenie sadeníc proti zveri bolo vykonané
chemickým prípravkom Cervakol .Ošetrovateľskú činnosť sme prestali vykonávať v dielci
5801/c v Zolnej, kde je porast už dostatočne veľký.
Stav lesného fondu možno hodnotiť ako dobrý.
Na rok 2017 sa v tejto činnosti vychádza z prijatého hospodárskeho plánu na roky
2010 – 2019, s úlohami Vás oboznámim v ďalšej časti.
Po prehodnotení potrieb na pestovnú činnosť do konca roku 2019 máme celkovú rezervu vo
výške 13 000,- Eur.
Na zabezpečenie úloh vyplývajúcich v oblasti podpory trvale udržateľného hospodárenia
v lesoch pre pestovnú činnosť bolo vo Vašom urbáre vyčlenených od roku 2006 do konca
roku 2019 celkom 39 600,- Eur ( v prepočte vyše 1 193.000 Sk), z toho bolo doterajšie
čerpanie vo výške 26 606,- Eur (801 532,- Sk)
Na záver ja ako lesný hospodár môžem kladne hodnotiť dosahované výsledky
v predchádzajúcich rokoch, čo dokazujú aj kontroly, ktoré boli vykonané nadriadenými
orgánmi.
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