
 

 L.E.S. CR spol. s r.o. ,č.p. 215, 254 01 Okrouhlo, IČ: 25657411, DIČ: CZ25657411 
 společnost je vedená u Městského soudu v Praze , spis. značka: C 58701 

bankovní spojení: GE Money Bank č.ú.: 1382503504/0600, web: www.lescr.cz, e-shop: www.e-lescr.cz, tel.: 313 033 170, GSM: 603 474 299 
e-mail: obchod@lescr.cz 

 

                                         
 

POZVÁNKA 
 

Společnost L.E.S. CR, spol. s r.o.  
Technické služby města Velká Bíteš spol. s r.o.  

Město Velká Bíteš 
pořádají terénní seminář 

 

Praktické ukázky účinné asanace 
v kůrovcové kalamitě 

 
Kdy:     ve středu 17. dubna 2019 
Prezence:    9.00 - 9.30 hod. 
Ukončení akce:  13-14.00 hod. 
 
Kde:   Lesní cesta (odbočka ze silnice 395 Velká Bíteš – Rosice u 

obce Ludvíkov),  

49.2616317N, 16.2603256E 

Náplň:  

1) Ochrana proti kůrovci – asanace skládek i jednotlivých kmenů, 
další obranná opatření proti kůrovcům (insekticidní sítě, netkané 
textilie, postřik insekticidy, mechanické způsoby, aplikační technika 
– novinky, feromony na kůrovce a lapače - novinky) 

2) Štěpkovače – využití štěpkovače za UKT s HR při likvidaci 
napadených porostů do 40 let (a jiné možnosti dotací) 

3) Výsadba – podpora výsadbyschopnosti, regulace vodního režimu 
v okolí sazenic na pasece, ochrana kultur ihned po výsadbě 
(ochrana kořenů, zvýšení odolnosti sazenic proti suchu, mrazu, 
aktivátory půdních procesů, ochrana proti hmyzu, buřeni a zvěři aj.) 
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Přihláška na seminář – Praktické ukázky účinné asanace 
v kůrovcové kalamitě 

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete do 10. dubna 2019 na e-mail: krejcir@lescr.cz 

Přihlašuji se na terénní seminář pořádaný dne 17. dubna 2019: 
 
Název subjektu:       
 
Jméno a příjmení:  

 
Telefon (mobil):  
 
Počet osob:       
 
Adresa pro zaslání poštou: L.E.S. CR spol. s r.o., č.p. 215, 254 01 Okrouhlo 
 
Vložné se neplatí. Občerstvení je zajištěno.  
 
Kontaktní osoba: 
Ing. Roman Krejčíř, tel.: 603 434 959, e-mail: krejcir@lescr.cz 
 
Místo pro Vaši poznámku: 
 
 
Mapka místa srazu: 
Lesní cesta - 49.2616317N, 16.2603256E– 17.4.2019 – prezence 9.00-9:30 

(místo srazu i příjezd u obou směrů bude vyznačen cedulemi) 
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