
Posebnosti pridobivanja lesa v 
jelovih ter jelovo-bukovih gozdovih

Boštjan Košir
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Vsebina 

1. Proizvodi
2. Tehnologije
3. Vpliv na sestoj
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1  Vrednost drevesa je odvisna od vrste 
proizvodov, ti pa vplivajo na tehnologijo

Tehnični les ali 
energija?

Če izkoristimo celo drevo je 
vrednost 1m3 manjša, vendar je 

vrednost drevesa večja.

Če izkoristimo celo drevo je 
vrednost 1m3 manjša, vendar je 

vrednost drevesa večja.

Hlodovina
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Malo kleščenja, 
velika kakovost sortimentov, 
velik volumen, 
malo sečnih ostankov,
manjša vsebnost vode.

Malo stroškov, velika vrednost

Veliko kleščenja, 
majhna kakovost sortimentov, 
mahen volumen, 
veliko sečnih ostankov,
večja vsebnost vode

Kje je meja ?

Veliko stroškov, majhna vrednost
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Razlike med vrednostjo proizvodov fco kupec, če izdelamo 
iz drevesa okrogel les ali les za energetske namene (€/t) pri 
ceni 72,5 €/atro tono lesa za energijo (3,92 €/GJ)

D1,3 (cm) W = 60% W=55% W=50% w=45%
12,5 -0,8 -1,0 -1,3 -1
17,5 -2 -3 -3 -4
22,5 -1 -3 -4 -5
27,5 2 0 -3 -5
32,5 15 11 8 5
37,5 26 20 15 11
42,5 37 30 23 17
47,5 53 43 35 27
52,5 67 55 45 35
57,5 83 69 56 44

W = vsebnost vode %

Boj za dejansko mejo se 
nadaljuje na tehnološkem oz. 

stroškovnem področju

Boj za dejansko mejo se 
nadaljuje na tehnološkem oz. 

stroškovnem področju
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Razlike med vrednostjo proizvodov fco kupec, če izdelamo iz 
drevesa okrogel les ali les za energetske namene (€/t) pri ceni 
100 €/atro težo lesa za energijo (5,41 €/GJ)

D 1,3 (cm) W = 60% W=55% W=50% w=45%
12,5 -2 -2 -2 -3
17,5 -4 -5 -6 -7
22,5 -6 -8 -10 -12
27,5 -6 -9 -13 -15
32,5 3 -2 -7 -12
37,5 9 1 -6 -12
42,5 15 5 -5 -12
47,5 24 11 -1 -11
52,5 31 15 0 -13
57,5 39 19 1 -15

W = vsebnost vode %

Maloprodajne cene raznih energentov v 
tem letu se gibljejo med 4 in 18 €/GJ

Maloprodajne cene raznih energentov v 
tem letu se gibljejo med 4 in 18 €/GJ

•Pri prodaji okroglega lesa so odločilne 
napake in volumen,
•Pri prodaji lesa za energijo je 
pomembna vsebnost vode in teža.
•Če je ta hlod izdelan z različnimi 
stroški glede na ciljni sortiment, se 
meja med eno in drugo rabo spremeni.
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(+)

2 Tehnološke težnje

Okrogel 
les:

zniževanje 
stroškov z 
uvajanjem 

novih 
tehnologij

Energija:
povsem 

nove 
tehnologije 

in nova 
raba 

surovine

Bojišče:

1.Gospodarska, energetska politika, 
2.Širitev in diverzifikacija trga
3.Trg tehnologije in delovne sile se širi.
4.Konvergenca cen lesa.
5.Pomen tehnologij proizvajalcev in porabnikov

postaja odločilen, enako je s stroški logistike.
6.Zanimanje za potenciale lesne biomase za energijo 

iz gozda se veča.
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Okrogel les: tradicionalna metoda mnogokratnikov  osnovnih 
dolžin pri iglavcih, kombiniranih hlodov pri listavcih 

Gozd UporabnikGozdna cesta TerminalPostopek

Podiranje

Spravilo nad 
d1,3=27cm, 
mnogokratniki

Krojenje žagovcev 
in celuloze nad 
d1,3=27cm

Prevoz oblovine

Les za 
žago itd..



9

Okrogel les: sodobna sortimentna metoda – strojna sečnja z 
izvozom lesa

Gozd UporabnikGozdna cesta TerminalPostopek

Podiranje, krojenje 
žagovcev in 
celuloze ter 
odlaganje ostankov 
v kupe

Spravilo žagovcev 
in celuloze

Prevoz oblovine

Les za 
žago itd..
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Strojna sečnja je cenejša

30 – 35 cm

Primerjava? 
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Primerjava?

Če bomo tradicionalne tehnologije okroglega 
lesa razvijali počasneje od tehnologij biomasnih 
sistemov, kmalu ne bo več treba krojiti okroglega 
lesa z izjemo najvrednejših sortimentov. 
Gospodarske posledice za gozdarstvo (gojenje in 
pridobivanje) in industrijo, za vso družbo, bi bile 
dolgoročne.
Tradicionalne tehnologije bodo obstale in se 
razvijale v majhni posesti kljub pomankljivostim 
(varnost pri delu, stroški...)
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3 Vpliv tehnologij na gozd

Poškodbe sestoja sedanje generacije
Poškodbe sestoja prihodnje generacije
Poškodbe tal
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Povzetek raznih vrst poškodb
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Možnosti zmanjševanja vplivov na tla...

Nt
br

GNGP
kk

k >>
⋅
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Gk : teža 
vozila,

Teža tovora,
Število koles

Nt : suha tla,
Zmrznjena 

tla...

rk : velikost 
kolesa

bk : širina 
kolesa,
Gosenične 
verige

Vplivi na tla % motene površine
Globina kolesnic <10% 10-19,9% 20-29,9% 30%<
<5cm NE NE Zmerno Veliko
5-9,9cm NE Zmerno Veliko Resno
10-14,9cm Zmerno Veliko Resno Resno
15-19,9cm Veliko Resno Resno Nesprejemljivo
20cm< Nesprejemljivo Nesprejemljivo Nesprejemljivo Nesprejemljivo
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Zaključek

Povprečne cene konvergirajo, zato se težišče s 
prihodkovnega prenaša na stroškovni (tehnološki in 
logistični) del oz. posodabljanje tehnologij.
Novi proizvodi in nove tehnologije zahtevajo nove načine 
obnašanja, drugačne izračune, nova merila.
Prilagajanje gospodarskih (gojitvenih) ciljev 
spremenjenim tržnim razmeram je nujno: pomen vse 
lesne biomase : pomen kvalitete. 
Gozd je bogata a ranljiva osnova za mnoge dejavnosti; 
vzpostaviti moramo nove izkušnje z novimi vodili 
dobrega ravnanja za nove tehnologije.
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Hvala
za pozornost, 
moderatorju 

pa za 
potrpežljivost.

..

Hvala
za pozornost, 
moderatorju 

pa za 
potrpežljivost.

..
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Vrednost umirajočega in suhega drevesa v 
primerjavim z zdravim drevesom (okrogel les)
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V1 * C1 = V2 * C2 + 15%

Skorja Nadmera

V1*C1

V2*C2
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Cene energije na podlagi atro teže (brez DDV, 
fco kupec) 
Vsebnost vode 

(%)
Teoretična cena €/t Cena jelka €/nm Cena bukev €/nm

0 72,5 18 21

10 64,3 18 21
20 56,1 17 20
30 47,9 15 18
40 39,7 14 16
50 31,5 12 14
60 23,3 9 11
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Maloprodajne cene energije

1 kWh = 3,6 kJ Oblika €/GJ

Trdi listavci Polena 

Polena 

Sekanci

Sekanci

7,8

Iglavci 9,8

Trdi listavci 4,5

Iglavci 4,4

Kurilno olje 18,4

Naravni plin 12,3
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Kategorije nosilnosti tal glede na 
prehodnost s strojem 
Kategorija tal Nosilnost tal

kPa

NGP

kPa
Zelo trdna tla, osušena, 

drenirana
> 200 > 80

Trdna tla, suha 70 – 200 60 – 80

Srednje trda tla, sveža 40 – 70 40 – 60

Mehka tla, vlažna 20 – 40 < 40

Zelo mehka tla, zelo vlažna < 20 -
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Zaključek
Cenena delovna sila, ki jo je v Evropi dovolj, ni prava 
smer zmanjševanja stroškov...
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Energetski les: tehnologija izdelave gozdnih lesnih sekancev iz sečnih 
ostankov ob kamionski cesti 

 Gozd UporabnikGozdna cesta TerminalPostopek

Podiranje, krojenje 
žagovcev in 
celuloze ter 
odlaganje ostankov 
v kupe

Spravilo sečnih 
ostankov

Sekanje ostankov

Prevoz sekancev Sekanci
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Gostota vlak glede na razvojno fazo 
sestoja 
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Gostota spravilnih poti na rrr ha velikem objektu pretežno 
jelovo-bukovih sestojev

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Vlačenje Vožnja Vlačenje in vožnja

G
os

to
ta

 (m
/h

a)

Dol Gor


	Posebnosti pridobivanja lesa v jelovih ter jelovo-bukovih gozdovih
	Vsebina 
	1  Vrednost drevesa je odvisna od vrste proizvodov, ti pa vplivajo na tehnologijo
	Razlike med vrednostjo proizvodov fco kupec, če izdelamo iz drevesa okrogel les ali les za energetske namene (€/t) pri ceni 72
	Razlike med vrednostjo proizvodov fco kupec, če izdelamo iz drevesa okrogel les ali les za energetske namene (€/t) pri ceni 10
	2 Tehnološke težnje
	Okrogel les: tradicionalna metoda mnogokratnikov  osnovnih dolžin pri iglavcih, kombiniranih hlodov pri listavcih 
	Okrogel les: sodobna sortimentna metoda – strojna sečnja z izvozom lesa
	Primerjava? 
	Primerjava?
	3 Vpliv tehnologij na gozd
	Povzetek raznih vrst poškodb
	Možnosti zmanjševanja vplivov na tla... 
	Zaključek
	Vrednost umirajočega in suhega drevesa v primerjavim z zdravim drevesom (okrogel les)
	V1 * C1 = V2 * C2 + 15%
	Cene energije na podlagi atro teže (brez DDV, fco kupec) 
	Maloprodajne cene energije
	Kategorije nosilnosti tal glede na prehodnost s strojem 
	Zaključek�Cenena delovna sila, ki jo je v Evropi dovolj, ni prava smer zmanjševanja stroškov...
	Energetski les: tehnologija izdelave gozdnih lesnih sekancev iz sečnih ostankov ob kamionski cesti 
	Gostota vlak glede na razvojno fazo sestoja 
	Gostota spravilnih poti na rrr ha velikem objektu pretežno jelovo-bukovih sestojev

