
 
Hodina 26 

Lesní školkařství  
 



Hodina 26. 
      Opakování - lesní semenářství,stav,perspektivy a zakládání lesních školek, provoz 
   Téma: LESNÍ ŠKOLKAŘSTVÍ    

 Speciální metody pěstování semenáčků 
  

▪ Celoplošná síje na volné záhony: /uč. str.75/ 
▪ příprava půdy: jako u proužků, nevyznačují se proužky, ničení plevelů a desinfekce před vysetím, 
▪ výhody: lepší využití plochy  /50% proti proužkům/, nižší náklady,  
▪ nevýhody: musíme školkovat, nevětrá, plísně, obtížné pletí,  

  
▪ Dunemannova metoda: 

▪ pěstování semenáčků na smrkovém nerozloženém jehličí  /výsevní substrát/,  desinfekce před i po výsevu 
▪ rámy: dřevěné, betonové, šířka max. 150 cm, výška 50 cm, drenáž, ochrana proti krtkům, myším, 
▪ vrstva písku nebo rašeliny /malá semena/, plnosíje, násypka, závlaha, semenáčky max. 2 roky, pletí zavčas  

  
▪ Neubacherova metoda: /modifikace dunemana/ pěstování sem. v přenosných bedničkách 

▪ +snadná manipulace s vypěstovanými semenáčky /uvolnit fóliovník/ 
▪ pěstování na volné ploše /podložit folií, asfalt, beton, štěrk/, ve fóliovnících, na vzduchovém polštáři /podložené trámky/ 
▪ do bedniček /vhodných/ výsevní substrát /bez plevele, desinfikovaný/ 
▪ zavlažíme, osejeme /lepené osivo/, utlačíme, zasypeme 
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▪ Pěstování ve fóliovnících, sklenících: 
▪ výhody: 

 ochrana před nepříznivými činiteli /vítr, srážky, jarní a pozdní mrazy 
 prodloužení vegetační doby, regulace mikroklimatu /topení, mlžení, větrání, čidla, 

počítače, automatika/ 
 efektivní využití semene /větší výpěstnost/ 
 odpadá kypření, snižuje se pletí /podle kvality substrátu/ 
 nastartování síjí v bedničkách, sadbovačích, na vzduchovém polštáři 

▪ fóliovníky, skleníky: různých výrobců, typů a rozměrů /průjezdnost pro mechanizaci/ 
▪ substrát: výsevní, podle dřeviny, bez plevelů, desinfikovaný 
▪ výsev: plnosíje, ručně nebo strojově /urovnaný a zavlažený substrát,síje, utlačení, zásypka/, 

parametry výsevu dle tabulek 
▪ závlaha: nejlépe pojízdná /odkapává na konci na manipulační ploše/, s přihnojovači a 

dávkovači hnojiv a chemikálií, /osvěžující postřiky – mlžící trysky/ 
▪ otužování: větrání, odkrytí folie, ventilátory, včasné zastavení přírůstu a zdřevnatění 

/přihnojení fosforem/ 

▪ Pěstování semenáčků na rašelinovém substrátu 
▪ náhrada Dunemannovy metody 
▪ příprava substrátu a péče o síje podobné předchozím metodám zajistit stínění  proti padání 

/tmavá rašelina/, dešti a kroupám 
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▪ Výsev semen na papírovém substrátu 

▪ + zjednodušení výsevu, pravidelné rozestupy semenáčků 

▪ lepení vodorozpustným lepidlem na papírový substrát /napuštěný 
fungicidy, hnojivy, který se po navlhčení rozkládá 

▪ technologie urovnáni, zhutnění a zavlažení substrátu, položení papíru 
s osivem /2 vrstvy nahoru, 1 vrstva na substrát/, závlaha, zásypka 

  
▪ Hydroponie: pěstování rostlin v živném roztoku bez zeminy 

▪ hydroponický substrát, živný roztok, vodotěsná nádrž /výpustná/ 

▪ v lesnickém provozu se neuplatnila 
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oVýsev semen na papírovém substrátu 

+ zjednodušení výsevu, pravidelné rozestupy semenáčků 

lepení vodorozpustným lepidlem na papírový substrát /napuštěný fungicidy, hnojivy, který se po navlhčení rozkládá 

technologie urovnáni, zhutnění a zavlažení substrátu, položení papíru s osivem /2vrstvy nahoru,1 vrstva na substrát/, závlaha, zásypka 

oHydroponie: pěstování rostlin v živném roztoku bez zeminy 

hydroponický substrát, živný roztok, vodotěsná nádrž/výpustná/ 

v lesnickém provozu se neuplatnila 
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