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    INFORMÁCIE O HNOJENÍ, VÁPNENÍ  A CHEMICKÝCH  POSTREKOCH  
 
                 NA ÚZEMÍ  ODŠTEPNÝCH  ZÁVODOV  Š.P. LESY SR 
                ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Na základe uznesenia vlády č.990/ 2007  a v súlade so Stratégiou boja proti hmyzím 
škodcom, vypracovanou Národným lesníckym centrom vo Zvolene, začali LESY SR, 
š.p. s obrannými opatreniami proti premnoženým hmyzím škodcom a revitalizačnými 
postupmi na obnovu mladých porastov.  
Od 1.júna tohto roku sa tak začalo na území jednotlivých odštepných závodov  
s prihnojovaním, vápnením a cielenou chemickou aplikáciou, a tieto činnosti potrvajú 
až do konca septembra, v závislosti od počasia. 
V rámci revitalizácie tak  aplikujeme neškodné minerálno-organické hnojivo, vytvorené 
v Národnom lesníckom centre vo Zvolene, a mletý dolomitický vápenec na zmiernenie 
kyslosti pôdy. 
Hnojenie a vápnenie sa na väčších plochách realizuje letecky. S hnojením už skončili 
na území v správe Odštepných závodov Čierny Balog, Beňuš a Slovenská Ľupča, v OZ 
Námestovo končia a do konca leta zavŕšia tento proces aj na lesných porastoch v 
správe OZ Rožňava. 
Podobne je to aj s vápnením- po OZ v Čadci sa v priebehu týchto dní dovápni územie 
v správe OZ Košice, a do konca leta ho ukončia aj v OZ Žilina a Liptovský Hrádok. 
Chemický postrek FURY 10EW sa aplikuje pozemne a cielene len na miestach, výrazne 
postihnutých podkôrnikovou / lykožrútovou/ kalamitou. Táto látka je oficiálne 
schváleným a riadne registrovaným prípravkom na ochranu rastlín, schváleným vo 
Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva SR  pre rok 2008. Toto hnojivo sa bežne 
využíva aj pri hnojení poľnohospodárskych plodín, ako sú zemiaky, obilniny a hrach. 
LESY SR, š.p. do neho pridávajú červené farbivo, aby upozornili návštevníkov na 
chemický zákrok.  
Na územiach, kde sa hnojí, vápni a chemicky ošetruje,  sú umiestnené upozorňujúce 
informačné tabule. Ide najmä o miesta, kde sa dovtedy spracovávalo kalamitné drevo 
a vstup turistov či nepovolaných bol zakázaný z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva.  
Okrem toho sú na miestach, kde bola realizovaná chemická asanácia, informačné 
tabule, ktoré zverejňujú dátum chemického zákroku a upozornenie, aby sa  28 dní od 
skončenia asanácie nezbierali na týchto miestach lesné plody. 
Ďakujeme všetkým návštevníkom slovenských lesov za pochopenie, a veríme, že 
odmenou im -rovnako ako aj nám – budú zdravé a krásne lesné porasty, zachované aj 
pre budúce generácie. 
 
                                                        S pozdravom  
                                                                                        Mgr. Anita Fáková                         
                                                                                         hovorkyňa LESOV SR,š.p. 


