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SARVAŠ, M., SUŠKOVÁ, M.: Zborník referátov z medzinárodného seminára 
„Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa“ 

  
 

Národné lesnícke centrum už šiesty rok organizuje medzinárodný seminár „Aktuálne 
problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa“, ktorého cieľom je 
predstaviť odbornej verejnosti najnovšie poznatky z oblasti lesného semenárstva, škôlkarstva 
a umelej obnovy lesa a poskytnúť aj informácie o riešení tejto problematiky v zahraničí. 
Tento seminár sa konal v dňoch 27. – 28. marca 2007 v Liptovskom Jáne. Jedným z výstupov 
zo seminára bol aj zborník abstraktov (51 strán) s ISBN 978 - 80 - 8093 - 012 - 7 
s priloženým zborníkom referátov na nosiči CD – ROM s ISBN 978 - 80 - 8093 - 013 – 4, na 
ktorom sú uverejnené úplné znenia referátov (158 strán). 

Zborník vydalo Národné lesnícke centrum vo Zvolene v náklade 200 výtlačkov a 200 CD – 
ROM nosičov. Príspevky boli recenzované a neprešli jazykovou úpravou. Každý účastník 
seminára dostal tento zborník v deň začatia seminára pri prezentácii. V zborníku bolo 
uverejnených 23 článkov našich a zahraničných autorov (Česko, Poľsko, Maďarsko, 
Nemecko), ktorí pracujú vo vedeckých inštitúciách alebo v prevádzke. Uverejnené príspevky 
sa týkali problémov lesného semenárstva, škôlkarstva, umelej obnovy lesa a ochrana proti 
škodlivým činiteľom v lesných škôlkach. 

Úvodné príspevky poskytujú veľmi dobrý prehľad stavu aktuálnych zásob osiva na 
Slovensku v zberových sezónach 2005 – 2007 v OZ Semenoles LESY SR, š. p., služieb 
poskytovaných lesným škôlkarom v Českej republike, hodnotia súčasný stav semenných 
sadov v ČR a v Nemecku. Porovnanie kvality semena, testovania potomstiev, taxonomických 
a genetických charakteristík, lesnej škôlkarskej činnosti a jej vybrané aktuálne problematiky 
sú témou príspevkov kolegov z Českej republiky, Poľska a Maďarska. Domáce príspevky sú 
zamerané aj na informácie o nových technologických postupoch pri produkcii a používaní 
sadbového materiálu. 

V súvislosti s podporou lesníctva na Slovensku v rámci Programu rozvoja vidieka na 
programovacie obdobie 2007 – 2013 a realizáciou zákona o lesnom reprodukčnom materiáli 
a prípadných možnostiach systémového riešenia požiadaviek EU na kvalitu sadbového 
materiálu ČR sú v zborníku uverejnené zaujímavé články. 

V ďalších príspevkoch je hodnotená problematika obnovy a ochrany lesa so zaujímavými 
témami ako využitie hydroabsorbentov, symbiotických húb, peletizácia semena, umelá 
obnova lesa kalamitných holín sejbou, možnosti ochrany výsadieb v období prísuškov, 
ochrana voči škodlivým činiteľom v lesných škôlkach a i. 

Príspevky v zborníku prinášajú nové poznatky v oblasti semenárstva, produkcie sadbového 
materiálu v jeho ochrane proti škodlivým činiteľom a v problematike umelej obnovy lesa. 
Organizátori veria, že prispejú k ďalšiemu skvalitneniu činnosti a spolupráce všetkých 
zúčastnených. 
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