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Introdukované dreviny

 Prečo áno

 kvantita drevnej suroviny

 kvalita drevnej suroviny

 bezpečnosť produkcie

 vylepšovanie stanovištných podmienok

 lepšia odolnosť voči škodcom

 Prečo nie

 zvýšené počiatočné náklady

 nevhodné ekologické a stanovištné podmienky

 nežiadúca možná hybridizácia s domácimi zástupcami druhov
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Agrolesnícke systémy

 Agrolesnícke systémy predstavujú také systémy hospodárenia na pôde, pri ktorých sa na jednej 

ploche zámerne kombinuje poľnohospodárska produkcia (rastlinná a/alebo živočíšna) s 

pestovaním drevín (lesných a/alebo ovocných stromov  a/alebo krovín) 

„Návrat drevín do poľnohospodárskej krajiny – ako integrálnej súčasti hospodárenia na pôde“

 Prečo

 Agrolesnícke systémy sú dnes v Európe považované za významnú inovačnú aktivitu v sektore 

pôdohospodárstva a významným nástrojom adaptácie na zmeny klímy

 Zároveň sú najvyšším príkladom ekologickej intenzifikácie produkcie na pôde, pričom 

ponúkajú aj množstvo tzv. ekosystémových služieb

 Zvýšenie produkcie biomasy v agrolesníckych systémoch prináša drevinová zložka 

prostredníctvom ekologických väzieb a lepšieho využívania slnečného žiarenia, vody a živín 

v nadzemnom i podzemnom priestore

 Ich širšie uplatňovanie v Európe aj na Slovensku môže významne rozšíriť drevnej suroviny 

pre slovenských spracovateľov



Alternatívne dreviny ako zdroje drevnej suroviny

• Súčasné zastúpenie introdukovaných drevín v našich porastoch pod 2,5 % 

• agát biely rastie na cca 33 719 ha, ktorá reprezentuje približne 1,7 %

• dub červený 2 250 ha teda približne 0,12% 

• orech čierny 535 ha, čo predstavuje menej ako tri stotiny percenta lesnej pôdy

• Z ihličnatých drevín sa na najväčšej ploche (viac ako 9 000 ha) vyskytuje borovica čierna - 0,47 %

• duglaska tisolistá sa vyskytuje v súčasnosti na 1 100 ha - 0,06 % LPF

Zastúpenie drevín bolo prepočítané na základe údajov z platných programov starostlivosti o les (PSL) so stavom k roku 2017 (Vladovič, Sedliak).
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Duglaska tisolistá
Duglaska tisolistá je jednou z najvýznamnejších hospodárskych drevín oblasti prechodu studeného a mierneho 

pásma. V Amerike sa považuje za absolútne najcennejšiu lesnícky upotrebiteľnú drevinu. Drevná surovina je 

mimoriadne kvalitná s žltkavo, niekedy aj červenavo sfarbeným hrubo vláknitým jadrom. Od všetkých ostatných 

ihličnatých drevín sa drevo duglasky odlišuje veľkým množstvom skrutkovite zhrubnutých cievic. Obsahuje 

viac živice než drevo smrekové, prípadne jedľové, ale menej ako smrekovec a borovica. Využíva sa na rôzne účely, 

ako drevo stavebné, konštrukčné k výstavbe mostov, na telegrafné tyče, železničné podvaly, okenné rámy, ale aj na 

výrobu papiera.

Po svojej introdukcii sa duglaska okamžite stala lesnícky najdôležitejšou nepôvodnou drevinou. Rýchlosťou 

svojho rastu a produkčnými možnosťami výrazne prevyšuje možnosti domácich druhov. Na chudobných 

stanovištiach dosahuje priemerný ročný prírastok 7 m3.ha-1, na najlepších až 28 m3.ha-1.  Netrpí až tak výrazne 

škodcami (okrem zveri) ako domáce dreviny. Jej širšiemu využitiu na Slovensku bráni jej nízke zastúpenie (cca 

0,06 %), čo má za následok malé disponibilné množstvo drevnej suroviny na jej spracovanie. 

Dá sa predpokladať, že ekonomické zhodnotenie tejto dreviny by mohlo byť podobné, ako v Nemecku, kde 

je v porastoch zastúpená približne 2 %. Priemerná cena duglaskovej drevnej suroviny sa tam na trhu 

pohybuje približne o 20 % vyššie ako cena smrekového dreva, čo v porovnaní rýchlosti rastu duglasky 

oproti smreku a podstatne kratšej obnovnej dobe pri duglaske môže predstavovať aj o 100 % vyšší zisk 

oproti smreku.

Duglaska tisolistá


