
Otázky na skúšku pre predmet 

Zakladanie lesa v extrémnych ekologických podmienkach 
 

1. Lesný reprodukčný materiál  

2. Základné právne normy ošetrujúce problematiku lesného reprodukčného materiálu (zákony, 

vyhlášky, STN) 

3. Kategórie lesa z hľadiska využívania ich funkcií 

4. Extrémne ekologické podmienky – charakteristika, stanovištia, analýza podmienok 

5. Programy zalesňovania v nepriaznivých podmienkach prostredia v minulosti 

6. Rozsiahlejšie programy zalesňovania v nepriaznivých podmienkach prostredia v súčasnosti 

7. Genetická kvalita (pôvod) lesného reprodukčného materiálu 

8. Uznané zdroje lesného reprodukčného materiálu, charakteristika, uznávanie 

9. Prenos lesného reprodukčného materiálu 

10. Získavanie a pestovanie lesného reprodukčného materiálu – legislatívne podmienky, postupy 

11. Fyziologická kvalita sadbového materiálu 

12. Morfologická kvalita a označovanie sadbového materiálu 

13. Rozmnožovanie lesných drevín – rozdelenie, uplatnenie, výhody, nevýhody 

14. Vegetatívne rozmnožovanie lesných drevín 

15. Mikropropagácia 

16. Sejba v lesných škôlkach, pestovanie semenáčikov 

17. Pestovanie sadeníc, poloodrastkov 

18. Pestovanie krytokorenného sadbového materiálu 

19. Mechanická príprava prostredia pre zalesňovanie 

20. Biologická príprava prostredia pre zalesňovanie 

21. Chemická príprava prostredia pre zalesňovanie 

22. Spôsoby sejby a sadby pri zalesňovaní 

23. Spon, rozstup, hustota sadby 

24. Zmiešanie drevín pri zalesňovaní 

25. Ochrana lesných kultúr proti burine 

26. Ochrana lesných kultúr proti zveri  

27. Pôdne kondicionéry, mykorízna symbióza, hnojenie 

28. Mikroorganizmy, mikrobiálne vzťahy v substrátoch, pôde 

29. Podmienky prostredia, príprava prostredia na suchých stanovištiach 

30. Zalesňovanie, starostlivosť o kultúry na suchých stanovištiach 

31. Podmienky prostredia, príprava prostredia na periodicky zamokrených pôdach 

32. Zalesňovanie, starostlivosť o kultúry na periodicky zamokrených pôdach 

33. Podmienky prostredia, príprava prostredia na trvale zamokrených pôdach 

34. Zalesňovanie, starostlivosť o kultúry na trvale zamokrených pôdach 

35. Podmienky prostredia, príprava prostredia v imisných oblastiach 

36. Zalesňovanie, starostlivosť o kultúry v imisných oblastiach 

37. Podmienky prostredia, príprava prostredia v lesoch s poľovníckou funkciou 

38. Zalesňovanie, starostlivosť o kultúry v lesoch s poľovníckou funkciou 

39. Podmienky prostredia, príprava prostredia vo vysokohorských lesoch 

40. Zalesňovanie, starostlivosť o kultúry vo vysokohorských lesoch 

41. Podmienky prostredia, príprava prostredia v mrazových polohách 

42. Zalesňovanie, starostlivosť o kultúry v mrazových polohách 

 

 

 

 

 

 

 


