Załącznik nr 3e.
SŁOWNIK CZYNOŚCI - HODOWLA LASU
kod

Typ planu
objaśnienie

HOD

kod
CP
CW
ODN-HAL
ODN-LUK

Grupa czynności
objaśnienie
czyszczenie późne
czyszczenie wczesne
odnowienie halizn
odnowienie luk

ODN-POR

zalesianie powierzchni porolnych

ODN-ZŁOŻ

odnowienie w rębniach złożonych

ODN-ZRB

odnowienie zrębów

Czynność
objaśniene

kod

Jm

CP
CW

czyszczenie późne
czyszczenie wczesne

SADZ-1KP
SADZ-WM
WYK-TAL40
PGFR
GODZ H
GODZ REH

sadzenie jednolatek pod kostur (pasy, talerze)
sadzenie wielolatek (jamka, pasy, talerze. placówki)
zdarcie pokrywy na talerzach 40x40cm
przygotowanie gleby frezem
prace godzinowe transportowe w
prace godzinowe ręczne
prace ręczne godzinowe

H

poprawki i uzupełnienia

GODZ REH
POPR-WM
WYK-TAL40
GODZ H
GODZ REH

sadzenie wielolatek w poprawkach (jamka, pasy, talerze, inne)
zdarcie pokrywy na talerzach 40x40cm
prace
godzinowe transportowe
prace
godzinowe ręczne

H

PIEL

pielęgnowanie gleby

KOSZ
KOSZ_2
C_ODROSL

koszenie chwastów
koszenie chwastów - drugie wejście
cięcie odrośli

HA

MA-PORZ

porządkownie powierzchni zrębowych

AGROT_KRZ

usuwanie podszytów z pow. zrębowej

HA

hodwla lasu PL-CHOIN

POPR

plantacje choinkowe

HA
HA
TSZT
TSZT

TSZT
HA

Opis prac do wykonania w grupach czynności:
ODN (prace odnowieniowe) obejmują:
dowóz sadzonek do miejsca sadzenia, rozładunek, dołowanie sadzonek, doniesienie zabezpieczonych przed wysychaniem sadzonek do miejsc sadzenia, wykonanie szpary,
jamki, dołka (lub wczesniej talerzy), sadzenie oraz ubicie gleby wokół sadzonek,
POPR (poprawki i uzupełnienia) obejmuje:
dowóz sadzonek do miejsca sadzenia, rozładunek, dołowanie sadzonek, doniesienie zabezpieczonych przed wysychaniem sadzonek do miejsc sadzenia, wykonanie szpary,
jamki, dołka (lub wczesniej talerzy), sadzenie oraz ubicie gleby wokół sadzonek,

CW (czyszczenia wczesne) obejmuje:
usunięcie drzewek chorych, wadliwych lub niepożądanych za pomocą siuekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie , przycinanie itp..
CP (czyszczenia późne) obejmują:
wycięciu, lub ogłowieniu wcześniej oznaczonych drzewek przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pozostawienie wyciętych drzewek w miejscu
ścięcia,
PIEL (pielęgnowanie gleby na uprawach) obejmuje:
usuwanie chwastów wokół sadzonek i na międzyrzędziach poprzez koszenie oraz wycianie odrośli w uprawach
MA-PORZ (melioracje agrotechniczne) obejmują:
wycięcie podszytów i podrostów w cięciach rębnych, wynoszenie i układanie pozostałości pozrębowych z porządkowanej powierzchni w stosy niewymiarowe
PL-CHOIN (plantacje choinkowe) obejmują:
formowanie drzewek na plantacjach choinkowych

