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- Hnojení lesních kultur: /význam v imisních oblastech/ 

 nejdříve úprava kyselé  reakce vápněním 

 urychlení růstu – odrůstání buřeni a zvěři, dřívější zajištění 

 zvýšení odolnosti a vitality 

 na základě rozboru půdy pro pěstovanou dřevinu 

 hnojení: 

 vyrovnání nedostatku živin v půdě /N, P, K, CA, Mg/ 

individuální – k jednotlivým sazenicím /Preform, Silvamix, 

tablety, hnojivé sáčky, dávkování sypkých hnojiv – odměrky, 

sypače, zakopání motykou při ošetřování/ 

 celoplošné – hnojí se i buřeň  /rozmetadla, letecky/ 

oslabené porosty v imisních oblastech – hnojení a 

vápnění platí stát přes dotace podle pravidel 

Jiří Gratcl  
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- Ošetřování kultur: zlepšení fyzikálních vlastností 

půdy, využití vláhy, ničení buřeně /lepší růst sazenic/  

o řadová výsadba - /předpoklad/ 

o hloubka ošetřování podle dřeviny /kořínky/ 3-12 cm, 

o ručně – motyky 

o mechanizovaně – plečky, pluhy, frézy, drtiče, 

mulčovače 

nelesní půdy, tvrdý luh, topolové kultury, klony, semenné 

sady,  plochy po celoplošné přípravě půdy a zalesnění, 

polaření před a po zalesnění,  

Jiří Gratcl  
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- Ochrana kultur proti buřeni: buřeň omezuje růst a vývoj lesních kultur,                      

                           buřeň -  ničíme, tlumíme /omezíme růst/  

omechanicky:  důležité je zalesnění v řadách 

 ožínání /srpem, kosou, mačetou, křovinořezem /roztřepený řez/, 

vyžínače /jedno i dvouřádkové, mulčovače/ v době intenzivního růstu 

buřeně /podle stanoviště, počasí  a dřeviny od poloviny V. do poloviny VIII./  

jednotlivých sazenic /výhodnější při škodách zvěří/ 

v řadách 

celoplošně /větší škody zvěří a na náletech/ 

ošlapávání – kolem sazenice v kruhových ploškách, zabrání zalehnutí 

sazenice mokrým sněhem /současně s nátěry proti okusu/ 

ochemicky: herbicidy a aplikátory podle seznamu a doporučení výrobce 

obiologicky:  

nezabuřenělý porost před těžbou /zápoj, dřevinná skladba/,  

štěpkování a drcení klestu /mulčování/ 

položení vyžaté buřeně kolem sazenic 

mulčovací plachetky a límce 
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- Ochrana kultur proti zvěři: proti škodám okusem, vytloukáním a vytahováním 

                                                      sazenic 

 prevence: - řádné myslivecké hospodaření a stavy odpovídající 

                                          úživnosti honitby /dá se zvýšit/ 

                                - rozpracování přirozené obnovy  

oproti okusu – individuálně /chráníme především terminál/: mechanicky, 

                                                                              chemicky, dvoj a trojsadba 

                         -  oplocením: lesnické pletivo, dřevo, chemické ohradníky 

oproti vytloukání – dvojsadba, opichování, kůl, repetenty, 
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Vylepšování kultur a doplňování nárostů: je nutné, překročí-li ztráty 

10 %  a  vzniknou nezalesněné mezery, plochy 

•rozsah ztrát se zjišťuje při pravidelné kontrole /podzim, jaro/  

 

 

       - Vylepšování kultur – nahrazení odumřelých nebo odumírajících 

jedinců /u uměle založených kultur/ 

 

       - Doplnění nárostů  - zalesnění volných míst v přirozeně vzniklých 

                                         náletech a nárostech 

 

Vylepšujeme stejnou dřevinou nebo rychlerostoucí  podle 

stanoviště, stáří porostu a plánované dřevinné skladby 

/poloodrostky, obalené/ 
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