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Základné zásady pre úspešné pestovanie duba:
- Vzhľadom na meniace sa ekologické podmienky, zhoršujúci sa zdravotný stav lesov je
potrebné do budúcnosti vytvoriť resp. dotvárať trvale stabilný dubový les. V pôvodne
zmiešaných lesných ekosystémoch s dominanciou duba zimného udržiavať zmiešanie už na
malých čiastkových plochách. Prístup k lesu treba chápať komplexne ako prístup ku
ucelenému jednotnému lesnému ekosystému pri udržovaní vyrovnaného lesného prostredia
t.z. typickej lesnej klímy, regulácii zrážok a pôdnych pomerov.
-Pri prirodzenej obnove dubových porastov resp. zmiešaných porastov s dominantným
zastúpením duba zimného semenný rub realizovať v nasledovnom roku po semennej úrode
spravidla po objavení sa semenáčikov duba s prihliadnutím na podporu kvalitných stromov
a so zameraním na zvýšenie hodnotovej produkcie porastu .
-Pri obnove porastov uplatňovať maloplošné formy skupinovite clonných obnovných rubov
do výmery maximálne 0,20 ha. Vzdialenosť skupín prispôsobiť dynamike obnovy
s minimálnym limitom vzdialenosti na priemernú výšku porastu.
-V problematických lokalitách využívať
reprodukčného materiálu.

sadbu a hlavne sejbu z kvalitných zdrojov

-Na obnovovaných plochách so zastúpením duba zimného a hraba obyčajného citlivo
pracovať so svetlom, hlavne cez využitie stromov podúrovne, s cieľom pomoci dubu na
úkor hraba,
-Zabezpečiť významné
zverou.

zníženie stavu diviačej zveri, budovať oplôtky na ochranu pred

- Rubnú dobu dubových porastov resp. zmiešaných porastov s dominantným zastúpením
duba zimného posunúť na 150 rokov ,predĺžiť celkové obnovné doby , s tým maximálne
využiť rôzne dĺžky čiastkových obnovných dôb so zámerom dosiahnutia významnej plošnej
a vekovej diferenciácie duba.
-Odstraňovať z porastu jedince s poškodenými korunami, najkvalitnejšie zdravé jedince
udržať v poraste čo najdlhšie až do dosiahnutia maximálnej ceny na trhu.

Odporúčania pri výchove :
Výchova mladín:
-

Rozčlenenie porastu (linky, pracovné polia).
Neodporúčajú sa silnejšie zásahy v dlhších časových intervaloch.
Zásada: včas, mierne a častejšie.
Zásah do hornej vrstvy, v prehustených porastoch aj do strednej vrstvy.
Negatívny výber v hornej vrstve, odstraňovanie tvarovo nevhodných a predrastavých jedincov.
Zachovať dokonalý zápoj. Sila zásahu 2 až 10 %.
V hustejších mladinách z prirodzenej obnovy na vhodných stanovištiach využiť neceloplošnú
výchovu.

Výchova žŕdkovín a žrďovín:
-

Zamerať sa na kvalitu produkcie.
Zásahy včasné, systematické a miernejšie.
Prebierky úrovňové s pozitívnym výberom.
Sila zásahu 10-15 % zo zásoby pri počte 100 (150) až 200 cieľových stromov.
Neskôr 150 CS s intervalom 8-10 rokov.
Ponechávať jedince podúrovne, kvôli čisteniu kmeňa (dub, hrab, iné dreviny).
Metóda nádejných stromov, neskôr metóda cieľových (budúcich rubných stromov).

Základné zásady obhospodarovania porastov s cieľom zachovania resp.
zvýšenia podielu jedle :
- Pre zachovanie jedle bude potrebné využívať jej prirodzený rastový rytmus . Cez
počiatočný primerane dlhý rastový útlm dosahovať vytrvalejší rast, zlepšenie kvality
a silnejších dimenzií. Systematickou pestovnou starostlivosťou o porastovú zásobu
zlepšovať kvalitu produkcie. Uplatňovať princíp trvalého zušľachťovacieho výberu. Rubnú
zrelosť nevzťahovať na celý porast, ale na jednotlivé stromy.
- Využívať dôslednejšie jej individuálne rastové aj hodnotovo-produkčné schopnosti .
Dodržiavať vysoký stupeň pestovnej ale aj ťažbovej voľnosti v záujme úzkeho prepojenia
ťažby-výchovy-obnovy do kontinuitného sledu.
-Pri obnove jedle uplatňovať najjemnejšie obnovné ruby s dlhou obnovnou dobolu/30-40
rokov/ skupinový clonný rub,Bádenský clonný rub, prípadne účelový výber -stromová
a skupinová forma, vytvárať predpoklady pre vznik mozaikových vertikálne diferencovaných
porastov.
- Zmladenie jedle uvoľňovať s prihliadnutím na kulmináciu hodnotového prírastku
zostávajúcich stromov materského porastu.
-V problematických lokalitách uvažovať aj s podsadbou resp. predsadbou jedle v hlúčikoch.
-Zabezpečiť jednoznačnú a dôslednú ochranu proti vysokej zveri /repelenty, oplotky/,
zabezpečiť dôsledný poľovný manažment na dosiahnutie únosného stavu jelenej zveri.

