Mikä on paras metsänhoidon neuvo, jonka olet saanut, ja jonka haluaisit jakaa eteenpäin?
Terve, monimuotoinen metsä on hyvä lähtökohta mihin tahansa. Siihen kannattaa pyrkiä.
Mieti aina kahdesti (pätee toki kaikkeen).
En ole saanut neuvoja.
Älä oleta.
Ollaa kiinnostunut omasta metsästä ja miettiä siihen liittyviä tavoitteita. Mitä kaikkea omalta metsältä
haluan.
Tee metsänhoitotyöt oikea-aikaisesti.
Seka metsän kasvatus jos männyn alueelle on istutettu kuusta jätetään luontaisesti kasvamaan mäntyä
Säästetään hirville luontaista ravintoa, jotta männyn taimet saisivat rauhassa kasvaa ilman syöntitappioita.
Vältä turhaa siivoamista, tee vain tarpeellinen
Minulla ei ole vielä kokemusta metsänhoidosta, mutta kiinnostaa kun pian omistan metsää!
Taimikonhoidossa voi jättää pinta-alasta 10% käsittelemättä ja jättää sen riistatiheiköksi. Kun jätän kosteat
painanteet, kivikot ja ojavallit käsittelemättä, niin taimikonhoito nopeutuu todella paljon ja taimikon
varhaishoidon tuet napsahtavat tilille.
Metsä kasvaa aina vaikka miten tehtäisiin kun aikaa annetaan tarpeeksi, se on sitten toinen asia onko
ihmisellä aikaa sitä odottaa.
Metsän jatkuva kasvatus
Taimikon varhaishoito-ohjeet
Metsän kasvatuksen voi aina aloittaa alusta uudelleen ts. ei pidä pelätä liikaa virheitä metsään liittyvissä
päätöksissä, vaan voi rohkeasti kokeilla välillä erilaisia vaihtoehtoja.
Ylivoimaisesti paras metsänhoidon neuvo on ollut se, että metsänhoitotoimenpiteet kannattaa tehdä ajoissa,
liian aikaisin niitä harvoin voi tehdä. Tätä oikea-aikaisuutta kannattaa metsänhoidon suosituksissakin
korostaa ja oikeastaan joka paikassa
Mäntysiemenpuissa oli huonosti käpyjä sinä vuonna. Neuvottiin tehdä kevyt muokkaus ja kylvö.
suosi sekametsiä
Sähköinen kortisto jaettu metsään.fi
Harvennuksesta, koivun, harvenna sahalla että hyvä tulee. Mene takaisin seuraavana päivänä ja ota yhtä
paljon lisää niin hyvä tulee..
tai "ei yksi runko paljoa leipää syö," harvenna varovasti (sekametsä)
Ota hyvät eväät mukaan ja lämmin taukotakki eli työstä pitää myös nauttia, metsä on hieno paikka
Heti harvennuksen jälkeen metsän tulee näyttää vähän harvalta. Pätee niin taimijoissa, nuorissa metsissä,
kuin vähän varttuneemmissakin. Nykytrendin vastainen, mutta tämän takana seison.
Siirtää metsät paremmassa kunnossa seuraavalle sukupolvelle
Tee taimikonhoidot ja harvennukset ajallaan
Kaikki lehtipuut täytyy poistaa varhaisperkauksessa, jotta männyn tai kuusen taimikko saadaan onnistumaan.
Tietysti aukkopaikkoihin koivun voi jättää.

Metsänhoitoa omalla palstallaan ei tarvitse tehdä joko-tai -asenteella, vaan voi tehdä myös sekä-että asenteella. Eli metsän käsittelytapa kannattaa valita luonnon ehdoilla.
Määräaikaisen suojelualueen perustaminen on mahdollista.
Chatista kopioidut:
Minulle neuvo "Jos mietit pitäisikö jokin puu poistaa, älä poista" Roope Tonterilta
Sama neuvo, jonka Roope antoi: annetaan mahdollisuus sekapuustolle istutetun taimikon lomassa - jopa
istutetun puun sijaan.
Oma isä, jonka kanssa kävin metsätöissä jo pikkutyttönä, kertoi, että kaikkia Luojan luomia puita tulee
arvostaa; myös esimerkiksi pihlajia, pajuja jne. Tätä neuvoa olen noudattanut varsinkin nyt, kun olemme
myös mehiläistarhaajia. Pölymetsä on hyvä hanke.

