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Vážení,
dostává se k Vám nové vydání katalogu společnosti L.E.S. CR pro následující dva roky. Budou to roky těžkého boje 
o záchranu velké části lesů v České republice. Naše společnost se snaží již více než dvacet let být první, kdo zajistí nejen 
lesníkům potřebný materiál, techniku, potřeby a pomůcky. Mohu za sebe s klidným svědomím říci, že se stavíme 
k současné situaci tak, abychom byli připraveni realizovat téměř všechny vaše potřeby a požadavky. Naším cílem 
ale není jen prodávat námi nabízený sortiment, máme zkušenosti v podmínkách provozu, ale i z vývoje a výzkumu 
technologií v oblasti lesnictví, školkařství, okrasného zahradnictví a při pěstování speciálních plodin. Jsme tu proto, 
abychom Vám poradili a pomohli efektivně řešit vaše problémy nejen v oblasti ochrany lesa. Spolupráce s Vámi, 
našimi zákazníky a partnery, si velice vážíme a těšíme se na ni, i když víme, že v následujících letech to nebude práce 
zdaleka jednoduchá.
V našem katalogu jsou tradičně zařazeny i produkty našich partnerských společností Plantax a Gardim. Nově se v tomto 
vydání více věnujeme produktům a prostředkům nejen na ochranu proti podkornímu a dřevokaznému hmyzu, ale 
také těm, které nachází využití v rámci obnovy lesa. V kvalitní obnově vidíme budoucnost a šanci na opětovné zajištění 
prosperity našich lesů.
V roce 2020 jsme se rozhodli část z našeho výdělku věnovat na obnovu lesů tím, že ve spolupráci s našimi partnery sami 
zajistíme a zafinancujeme zalesnění a zajištění části kalamitního porostu v některé z vybraných oblastí.
Leden 2020 Ing. Viktor Janauer, majitel společnosti

...když Vám na lese záleží...
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1.1. CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

Fury 10 EW
Popis: vysoce účinný syntetický pyretroid, 
působící jako kontaktní a požerový jed
Účinná látka: zeta-cypermethrin
Škodlivý činitel: žravý i savý hmyz 
Registrovaná dávka: 0,1–0,2 lt/ha 
Balení: 1 lt

Karate Zeon 5 CS
Popis: kontaktní a požerový jed, stabilní 
suspenze kapsulí v kapalině, obvykle určená 
pro použití pro ředění vodou 
Účinná látka: lambda-cyhalothrin
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz, 
podkorní hmyz
Registrovaná dávka: 0,015–1%
Balení: 5 lt

Masai
Popis: postřikový akaricid ve formě smáči-
telného prášku
Účinná látka: tebufenpyrad 
Škodlivý činitel: svilušky
Registrovaná dávka: 0,3–0,6 kg/ha 
Balení: 1 kg

Mospilan 20 SP
Popis: systémově vysoce účinný insekticid, 
dlouhodobý reziduální vyrovnaný účinek 
proti všem vývojovým stadiím škůdců
Účinná látka: acetamiprid
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz
Registrovaná dávka: 0,008–0,04%
Balení: 0,5 kg, 1 karton = 10 kg

Nissorun 10 WP
Popis: selektivní kontaktní akaricid, který se 
vyznačuje dlouhodobým specifickým účinkem 
na vajíčka, larvy a nymfy svilušek, na dospělce 
působí nepřímo, nehubí je, ale sterilizuje
Účinná látka: hexythiazox
Škodlivý činitel: svilušky
Registrovaná dávka: 0,05–0,07%
Balení: 0,5 kg, 1 karton = 10 kg

Nurelle D
Popis: kontaktní, požerový a dýchací 
insekticid s výrazným fumigačním efektem, 
proniká do rostlinných pletiv, není však 
rozváděn cévními svazky
Účinná látka: chlorpyrifos + cypermethrin
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz, 
podkorní hmyz
Registrovaná dávka: 0,2–1%
Balení: 5 lt, 1 karton = 20 lt

Pirimor 50 WG
Popis: selektivní systémový insekticid, který 
hubí mšice kontaktně, požerově a vdechově
Účinná látka: pirimicarb
Škodlivý činitel: mšice
Registrovaná dávka: 0,05–0,5%
Balení: 1 kg, 1 karton = 10 kg

Actellic Smoker Generator
Popis: po zapálení vzniká termický aerosol, 
který hubí všechna stadia skladištních škůd-
ců kromě vajíček
Účinná látka: pirimifos-methyl 
Škodlivý činitel: skladištní škůdci 
Registrovaná dávka: 1 vykuřovací jed-
notka na 570m3 skladovacího prostoru
Balení: 24 ks

Alfametrin ME
Popis: postřikový insekticidní přípravek ve 
formě mikroemulze
Účinná látka: alfa-cypermethrin 
Škodlivý činitel: podkorní a dřevokazný 
hmyz 
Registrovaná dávka: 0,6–4 %
Balení: 1 lt, 1 karton = 10 lt
 
Calypso 480 SC
Popis: kontaktní a požerový systémový 
insekticid 
Účinná látka: thiacloprid
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz
Registrovaná dávka: 0,025 %
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt

Decis Mega
Popis: dotykový a požerový jed s význam-
ným repelentním účinkem proti celé řadě 
škůdců, zejména mšicím, a částečným 
ovicidním účinkem
Účinná látka: deltamethrin
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz, 
podkorní hmyz
Registrovaná dávka: 0,01–0,75%
Balení: 5 lt, 1 karton = 20 lt

Force 1,5 G
Popis: půdní insekticidní přípravek ve for-
mě volně tekoucích pevných granulí
Účinná látka:  teflutrin 
Škodlivý činitel: chroust  
Registrovaná dávka: 20 kg/ha 
Balení: 20 kg

Forester
Popis: dotykový, požerový širokospektrální 
insekticid, BEZ oSvěDčENí oZ
Účinná látka: cypermethrin
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový, 
klikoroh borový
Registrovaná dávka: 1–2 %
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt

Floramite 240 SC
Popis: selektivní akaricid s převážně kon-
taktním účinkem
Účinná látka: bifenazát   
Škodlivý činitel: svilušky 
Registrovaná dávka: 0,4 l/ha 
Balení: 0,25 lt

INSEKTICIDY

1. PŘÍPRAVKY A PROSTŘEDKY
NA OCHRANU A PĚSTOVÁNÍ LESA
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INSEKTICIDY

vaztak Active
Popis: vysoce účinný světlostabilní pyre-
troidní insekticid, určený proti některým 
druhům žravého a savého hmyzu, jeho 
larvám a vajíčkům, účinkuje jako kontaktní 
a požerový jed, mikroemulze
Účinná látka: alfa-cypermetrin 
Škodlivý činitel: podkorní, kortikolní, 
žravý i savý hmyz
Registrovaná dávka: 0,02–4 %
Balení: 1 l, 1 karton = 10 lt

vertimec 1,8 EC
Popis: postřikový insekticidní a akaricid-
ní přípravek ve formě emulgovatelného 
koncentrátu
Účinná látka: abamektin 
Škodlivý činitel: svilušky, třásněnky, vrtalky
Registrovaná dávka: 0,1% 
Balení: 1 kg

Warrant 700 WG
Popis: systémový přípravek usmrcující 
velmi rychle jako dotykový, požerový  
a dýchací jed
Účinná látka:  imidakloprid 
Škodlivý činitel: savý hmyz
Registrovaná dávka: 150–300 g/ha 
Balení: 0,5 kg

Reldan 22 EC
Popis: kontaktní, požerový a dýchací 
insekticid s výrazným fumigačním efektem, 
proniká do pletiv
Účinná látka: chlorpyrifos
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz
Registrovaná dávka: 0,13–0,7 %
Balení: 5 lt, 1 karton = 20 lt

SpinTor
Popis: přírodní postřikový insekticid ve for-
mě suspenzního koncentrátu pro ředění 
vodou, určený k ochraně proti škůdcům, 
vyznačuje se mimořádně nízkou toxicitou 
vůči člověku a teplokrevným živočichům, je 
tedy šetrný k životnímu prostředí, působí 
jako požerový a kontaktní insekticid
Účinná látka: spinosad
Škodlivý činitel: žravý hmyz
Registrovaná dávka: 0,15–0,6 lt/ha
Balení: 1 lt

StoraNet®

Popis: síť určená k ochraně jehličnatého 
i listnatého dřeva zejména na skládkách  
proti podkornímu a dřevokaznému hmyzu
Účinná látka: alfa-cypermethrin
Škodlivý činitel: kůrovci, krasci, tesaříci
Registrovaná dávka: 1,57 g/kg úč. látky 
formulované v síti
Balení: síť 8 x 12,5 m

TriNet P®

Popis: síť určená k odchytu škodlivého 
hmyzu, zejména kůrovcovitých, dodává se 
s feromonovým odparníkem
Účinná látka: alfa-cypermethrin
Škodlivý činitel: kůrovci na smrku a dal-
ších dřevinách
Registrovaná dávka: 1,57 g/kg úč. látky 
formulované v síti
Balení: 1 x síť, 2 x Pheroprax A

IT Ecolure Tubus
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce 
v polopropustném tubusu, vyvěšuje se bez 
úpravy 
Účinná látka: (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový
Délka účinnosti: 18–20 týdnů
Balení: 5 ks

Pheagr-IT
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce 
v polopropustné membráně, vyvěšuje se 
bez úpravy 
Účinná látka: (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový
Délka účinnosti: min. 10 týdnů
Balení: 10 ks

IT Ecolure Klasik
Popis: klasický střihací odparník s možností 
druhého nastřižení sáčku 
Účinná látka: (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový
Délka účinnosti: 7–10 týdnů
Balení: 1 ks

IT Ecolure Mega
Popis: střihací odparník s možností pouze 
jednoho nastřižení sáčku s prodlouženou 
účinností
Účinná látka: (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový
Délka účinnosti: 18–20 týdnů
Balení: 1 ks
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Lýkožrout smrkový (Ips typographus)

FEROMONOVé ODPARNÍKY

Insekticidní síť StoraNet®
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PC Ecolure Tubus
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce 
v polopropustném tubusu, vyvěšuje se bez 
úpravy
Účinná látka: chalcogran
Škodlivý činitel: lýkožrout lesklý
Délka účinnosti: 18–20 týdnů
Balení: 5 ks

Pheagr-PCH
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce 
v polopropustné membráně, vyvěšuje se 
bez úpravy 
Účinná látka: chalcogran,  
methyl-2,4-dekadienoát
Škodlivý činitel: lýkožrout lesklý
Délka účinnosti: min. 10 týdnů
Balení: 3 ks, 10 ks

Chalcoprax A
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce 
v polopropustné ampuli, vyvěšuje se bez úpravy 
Účinná látka: chalcogran, methyl-(2E,4Z) 
-2,4-decadienoat
Škodlivý činitel: lýkožrout lesklý
Délka účinnosti: 10 týdnů
Balení: 1 ks

PC Ecolure
Popis: klasický střihací odparník s možností 
druhého nastřižení sáčku 
Účinná látka: chalcogran
Škodlivý činitel: lýkožrout lesklý
Délka účinnosti: 7–10 týdnů
Balení: 1 ks

PCIT Ecolure
Popis: klasický střihací odparník s možností 
druhého nastřižení sáčku
Účinná látka: (S)-cis-verbenol, chalcogran
Škodlivý činitel: lýkožrout lesklý + 
lýkožrout smrkový
Délka účinnosti: 7–10 týdnů
Balení: 1 ks

PCIT Ecolure Tubus
Popis: kombinovaný agregační feromon 
k lákání kůrovce v polopropustném tubusu, 
vyvěšuje se bez úpravy
Účinná látka: (S)-cis-verbenol, chalcogran
Škodlivý činitel: lýkožrout lesklý + lýko-
žrout smrkový
Délka účinnosti: 18–20 týdnů
Balení: 5 ks 
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Lýkožrout lesklý (Pityogenes chalcographus)

Lýkožrout lesklý (Pityogenes chalcographus) + Lýkožrout smrkový (Ips typographus)

Pheagr-IT Extra
Popis: vysoce účinný agregační feromon 
k lákání kůrovce v polopropustné membrá-
ně, vyvěšuje se bez úpravy 
Účinná látka: (+/-)ipsdienol, (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový
Délka účinnosti: min. 10 týdnů
Balení: 10 ks

Pheagr-IT Forte
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce 
v polopropustné membráně, vyvěšuje se bez 
úpravy 
Účinná látka: (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový
Délka účinnosti: 10 týdnů
Balení: 10 ks

Pheagr-IT Long
Popis: vysoce účinný agregační feromon na 
kůrovce s celosezónní účinností
Účinná látka: (+-)ipsdienol, (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový
Délka účinnosti: min. 180 dní
Balení: 3 ks
NovINKA NA CELoU SEZóNU

Pheroprax A
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce 
v polopropustné ampuli, vyvěšuje se bez 
úpravy 
Účinná látka: ipsdienol, (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový
Délka účinnosti: 10–14 týdnů
Balení: 1 ks

Kombiwit TUBE
Popis: kombinovaný agregační feromon  
k lákání kůrovce v polopropustném tubusu, 
vyvěšuje se bez úpravy
Účinná látka: (S)-cis-verbenol, chalcogran
Škodlivý činitel: lýkožrout lesklý + lýko-
žrout smrkový
Délka účinnosti: min. 20 týdnů
Balení: 1 ks

Lýkožrout smrkový (Ips typographus)

NáŠ TIP

Lapač Witapral – NovINKA 2020
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Pheagr-IDU
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce 
v polopropustné membráně, vyvěšuje se 
bez úpravy 
Účinná látka: E-myrcenol, ipsdienol
Škodlivý činitel: lýkožrout severský
Délka účinnosti: min. 6 týdnů
Balení: 10 ks

Dupliwit®

Popis: feromon k lákání lýkožrouta sever-
ského na smrku 
Škodlivý činitel: lýkožrout severský
Délka účinnosti: 6–8 týdnů
Balení: 5 ks

ID Ecolure
Popis: klasický střihací odparník s možností 
druhého nastřižení sáčku 
Účinná látka: ipsdienol
Škodlivý činitel: lýkožrout severský
Délka účinnosti: při nastřižení prvního 
sváru účinnost 5 týdnů, při nastřižení druhého 
sváru prodloužení účinnosti o 7–10 dnů
Balení: 1 ks

Lineatin Kombi®

Popis: kombinovaný feromon k lákání více 
druhů rodu dřevokaz
Škodlivý činitel: dřevokaz čárkovaný
Délka účinnosti: 6–8 týdnů
Balení: 5 ks

Trypowit®

Popis: feromon k lákání dřevokaze čárko-
vaného 
Škodlivý činitel: dřevokaz čárkovaný 
Délka účinnosti: 6–8 týdnů
Balení: 5 ks

Dřevokaz čárkovaný (Xyloterus lineatus)

Lýkožrout severský (Ips duplicatus)

ostatní škodlivý hmyz

XL Ecolure
Popis: agregační feromon k lákání dřevokaze 
čárkovaného v polopropustné ampuli, vyvěšu-
je se bez úpravy 
Účinná látka: lineatin
Škodlivý činitel: dřevokaz čárkovaný
Délka účinnosti: 8 týdnů
Balení: 5 ks

Amitinuswit
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce 
v polopropustné membráně, vyvěšuje se bez 
úpravy
Škodlivý činitel: lýkožrout menší
Délka účinnosti: 8–9 týdnů
Balení: 5 ks

Bajuluwit®

Popis: feromon k lákání tesaříka krovového  
Škodlivý činitel: tesařík krovový  
Hylotrupes bajulus
Délka účinnosti: 6–8 týdnů
Balení: 1 ks

Cembräwit®

Popis: feromon k lákání lýkožrouta modří-
nového 
Škodlivý činitel: lýkožrout modřínový  
Ips cembre 
Délka účinnosti: 6–8 týdnů
Balení: 5 ks

Curviwit®

Popis: feromon k lákání lýkožrouta jedlového 
Škodlivý činitel: lýkožrout jedlový  
Pityokteines curvidens
Délka účinnosti: 6–8 týdnů
Balení: 5 ks

GLv Plus®

Popis: universální feromon simulující listna-
té dřeviny
Škodlivý činitel: škůdci na listnáčích
Délka účinnosti: 6–8 týdnů
Balení: 5 ks

Hostowit Plus®

Popis: universální feromon simulující jehlič-
naté dřeviny
Škodlivý činitel: škůdci na jehličnanech
Délka účinnosti: 6–8 týdnů
Balení: 5 ks

LMD Etokap
Popis: sexuální feromon, který láká samce mo-
týlků, aplikuje se v nonsaturačních pastech s le-
povou vložkou, která se dle potřeby vyměňuje
Účinná látka: disparlure
Škodlivý činitel: bekyně mniška, bekyně 
velkohlavá – Lymantria monacha, L. dispar
Délka účinnosti: 10–12 týdnů
Balení: 3 ks

Melowit Kombi
Popis: pryžový odparník obsahující kombi-
novaný feromon k lákání chroustů
Škodlivý činitel: chroust obecný, chroust 
maďalový
Délka účinnosti: 6 týdnů
Balení: 5 ks
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Užitečný hmyz

Thanasiwit®

Popis: feromon k lákání přirozeného nepříte-
le kůrovce 
Cílový organismus: pestrokrovečník mravenčí
Délka účinnosti: 8–10 týdnů
Balení: 1 ks

Pheagr IAC
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce 
v polopropustné membráně, vyvěšuje se bez 
úpravy
Škodlivý činitel: lýkožrout vrcholkový
Délka účinnosti: min. 6 týdnů
Balení: 3 ks

Sexowit®

Popis: feromon k lákání lýkožrouta borového 
Škodlivý činitel: lýkožrout borový  
Ips sexdentatus
Délka účinnosti: 6–8 týdnů
Balení: 5 ks 

Tomowit
Popis: kombinovaný agregační feromon 
k lákání lýkohubů na borovici v polopropust-
né membráně, vyvěšuje se bez úpravy
Škodlivý činitel: lýkohub sosnový, lýko-
hub menší
Délka účinnosti: 8–9 týdnů
Balení: 5 ks

Na vyžádání dodáváme 
feromony i na další druhy 
hmyzu.

Fusilade Forte
Popis: selektivní listový herbicid působící 
na jednoděložnou buřeň, tolerantní k dvou-
děložným rostlinám
Účinná látka: fluazifop-p-butyl
Škodlivý činitel: jednoděložná buřeň
Registrovaná dávka: 1 lt/ha
Balení: 5 lt

Gallant Super
Popis: graminicidní přípravek se selektiv-
ním účinkem vhodný do listnatých i jehlič-
natých dřevin, vysoká účinnost na třtiny
Účinná látka: haloxyfop-P methyl 
Škodlivý činitel: jednoděložné rostliny
Registrovaná dávka: 0,5–1 lt/ha
Balení: 5 lt

Gardoprim Plus Gold 500 SC
Popis: selektivní postřikový herbicid ve 
formě tekutého suspenzního koncentrátu 
působící na klíčící plevele
Účinná látka: S-metolachlor, terbuthy-
lazin
Škodlivý činitel: jednoleté plevele
Registrovaná dávka: 4 lt/ha 
Balení: 20 lt

Garland Forte
Popis: selektivní listový herbicid působící 
na jednoděložnou buřeň, tolerantní k dvou-
děložným rostlinám
Účinná látka: propaquizafop
Škodlivý činitel: jednoděložná buřeň 
Registrovaná dávka: 0,4–2,5 lt/ha
Balení: 5 lt

Agil 100 EC
Popis: selektivní listový herbicid působící 
na jednoděložnou buřeň, tolerantní k dvou-
děložným rostlinám
Účinná látka: propaquizafop
Škodlivý činitel: jednoděložná buřeň
Registrovaná dávka: 0,4–2,5 lt/ha
Balení: 5 lt

Butisan Star
Popis: selektivní postřikový herbicid ve 
formě tekutého suspenzního koncentrátu 
působící na klíčící plevele
Účinná látka: metazachlor, chinmerak
Škodlivý činitel: jednoleté dvouděložné  
a lipnicovité plevele
Registrovaná dávka: 2–3 lt/ha
Balení: 10 lt

Clinic TF
Popis: neselektivní kontaktní systemický 
vodou ředitelný herbicid určený pro hubení 
nežádoucí buřeně a plevelů
Účinná látka: glyfosát
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 1,5–10 lt/ha
Balení: 20 lt, 640 lt

Dominator 360TF
Popis: neselektivní kontaktní systemický 
vodou ředitelný herbicid určený pro hubení 
nežádoucí buřeně a plevelů
Účinná látka: glyfosát
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 1,5–6 lt/ha
Balení: 1 lt, 1 karton = 10 lt, 20 lt, 1000 lt

HERBICIDY A ARBORICIDY
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Garlon New
Popis: herbicidní přípravek s arboricidními 
účinky vhodný pro přípravu půdy a dále 
na ochranu lesních kultur, trávníků, luk, 
pastvin a ostatních ploch
Účinná látka: fluroxypyr, triklopyr 
Škodlivý činitel: dvouděložné rostliny
Registrovaná dávka: 8 lt/ha, 2–3 % 
Balení: 5 lt

Glean 75 PX
Popis: selektivní herbicid se systémovým 
účinkem s příjmem listy a kořeny rostlin
Účinná látka: chlorsulfuron
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň
Registrovaná dávka: 10–25 g/ha
Balení: 100 g

Glyfogan Extra
Popis: postřikový neselektivní herbicid se 
systémovým účinkem
Účinná látka: glyfosát
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřeň
Registrovaná dávka:  1,5–6 lt/ha
Balení: 20 lt

Lontrel 300
Popis: selektivní listový herbicid působící 
na dvouděložnou buřeň, tolerantní k jedno-
děložným rostlinám
Účinná látka: clopyralid
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň 
Registrovaná dávka: 0,15–1 lt/ha
Balení: 5 lt

Mustang (Forte)
Popis: herbicidní přípravek ve formě sus-
penzní emulze k postemergentnímu hubení 
širokého spektra dvouděložných plevelů
Účinná látka: aminopyralid, florasulam 
a 2,4-D 
Škodlivý činitel: dvouděložné plevele
Registrovaná dávka: 0,6–1 lt/ha
Balení: 5 lt

Nuance
Popis: selektivní herbicid se systémovým 
účinkem s příjmem listy a kořeny rostlin
Účinná látka: tribenuron – methyl
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň
Registrovaná dávka: 15 g/ha
Balení: 100 g

Pantera QT
Popis: selektivní listový herbicid působící 
na jednoděložnou buřeň, tolerantní k dvou-
děložným rostlinám
Účinná látka: quizalofop-P-tefuryl
Škodlivý činitel: jednoděložná buřeň 
Registrovaná dávka: 1,2–2,5 lt/ha
Balení: 1 lt, 10 lt

Roundup Biaktiv (Plus)
Popis: neselektivní kontaktní systemický 
vodou ředitelný herbicid určený pro hube-
ní nežádoucí buřeně a plevelů
Účinná látka: glyfosát – IPA
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvou-
děložná buřeň
Registrovaná dávka: 2–5 lt/ha
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt, 20 lt

Roundup Flex
Popis: neselektivní listový herbicid se 
systémovým účinkem
Účinná látka: glyfosát 
Škodlivý činitel: vytrvalé i jednoleté 
nežádoucí rostliny
Registrovaná dávka: 0,75–7,5 lt/ha 
Balení: 5 lt, 20 lt, 640 lt

Roundup Klasik PRo
Popis: neselektivní kontaktní systemický 
vodou ředitelný herbicid určený pro hube-
ní nežádoucí buřeně a plevelů
Účinná látka: glyfosát
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvou-
děložná buřeň
Registrovaná dávka: 1–10 lt/ha
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt, 5 lt, 20 lt,  
640 lt, 1000 lt

Starane Forte
Popis: selektivní systémový herbicid, 
tolerantní k jednoděložným rostlinám
Účinná látka: fluroxypyr
Škodlivý činitel: dvouděložná 
buřeň 
Registrovaná dávka: 0,6 lt/ha
Balení: 5 lt

Stomp 400 SC
Popis: herbicid určený k hubení jedno-
děložných i dvouděložných plevelů, je 
přijímán především kořenovým systémem 
při vzcházení plevelů, po vzejití je částečně 
přijímán i listy
Účinná látka: pendimethalin
Škodlivý činitel: jednoleté dvoudělož-
né a trávy
Registrovaná dávka: 2,5–5 lt/ha
Balení: 5 lt

Targa 10 EC
Popis: selektivní systémový herbicid
Účinná látka: chizalofop-P-
-ethyl 
Škodlivý činitel: jednoděložná 
buřeň 
Registrovaná dávka: 0,5–2 lt/ha
Balení: 5 lt

1.1
. C

H
E

M
IC

K
É

 P
Ř

ÍP
R

A
V
K

Y

7



Web: www.lescr.cz  l  E-shop: www.e-lescr.cz

FEROMONOVé ODPARNÍKY

...když Vám na lese záleží...

venzar 500 SC
Popis: selektivní systémový herbicid
Účinná látka: lenacil
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň
Registrovaná dávka: 0,32 lt/ha
Balení: 2 lt

vypalovač plevele MESTo
vypalovač plevele MESTo 
náhradní kartuš
Popis: likvidace plevelu pomocí PB hořáku 
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřeň

Wing-P
Popis: herbicidní přípravek ve formě 
emulgovatelného koncentrátu, určený proti 
ježatce kuří noze a jednoletým dvoudělož-
ným plevelům
Účinná látka: pendimethalin, dimethe-
namid-P
Škodlivý činitel: ježatka kuří noha, dvou-
děložná buřeň
Registrovaná dávka: 4 lt/ha
Balení: 10 lt

Titus 25 WG
Popis: selektivní systémový herbicid proti 
vytrvalým a jednoletým travám a dvoudělož-
ným plevelům s krátkým reziduálním účinkem
Účinná látka: rimsulfuron
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 30–60 g/ha 
Balení: 100 g

TMB 75 WG
Popis: selektivní herbicid se systémovým 
účinkem s příjmem listy a kořeny rostlin
Účinná látka: tribenuron – methyl 
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň 
Registrovaná dávka: 15 g/ha 
Balení: 100 g

Touchdown Quattro 
Popis: neselektivní kontaktní systemický 
vodou ředitelný herbicid určený pro hubení 
nežádoucí buřeně a plevelů
Účinná látka: glyfosát
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 2–5 lt/ha
Balení: 20 lt, 640 lt

Trimmer 500 
Popis: postřikový herbicidní přípravek ve 
formě ve vodě dispergovatelných granulí 
proti dvouděložným plevelům jednoletým  
a pcháči osetu
Účinná látka: tribenuron-methyl
Škodlivý činitel: jednoleté dvouděložné, 
pcháč oset
Registrovaná dávka: 20–30 g/ha
Balení: 0,5 kg

HERBICIDY A ARBORICIDY
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Discus
Popis: postřikový fungicid ve formě 
dispergovatelného granulátu rozváděný 
po povrchu ošetřovaných rostlin
Účinná látka: kresoxim–methyl
Škodlivý činitel: padlí
Registrovaná dávka: 0,2–0,3 kg/ha
Balení: 1  kg

Dithane DG Neo Tec
Popis: organický kontaktní fungicid se 
širokým spektrem účinku proti houbovým 
chorobám, omezuje výskyt svilušek
Účinná látka: mancozeb
Škodlivý činitel: plísně, listové skvrnitos-
ti, sypavky, choroby osiva
Registrovaná dávka: 2–4,5 kg/ha
Balení: 10 kg

Horizon 250 EW
Popis: systémově působící fungicid,  
vyznačuje se preventivní a kurativní účin-
ností proti širokému spektru houbových 
chorob a dlouhou dobou trvání účinku
Účinná látka: tebuconazole
Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, rzi, padlí
Registrovaná dávka: 1 lt/ha
Balení: 5 lt

Infinito
Popis: kombinovaný fungicid s protektiv-
ním i kurativním účinkem
Účinná látka: fluopikolid, propamokarb-
-hydrochlorid
Škodlivý činitel: plísně
Registrovaná dávka: 1,2–1,6 lt/ha
Balení: 5 lt

Kumulus WG
Popis: kontaktní postřikový fungicid ve  
formě rozpustného mikrogranulátu 
Účinná látka: síra
Škodlivý činitel: padlí, roztoči
Registrovaná dávka: 3–12,5 kg/ha
Balení: 25 kg

Kuprikol 250 SC
Popis: měďnatý fungicid s kontaktním 
účinkem, který se používá k preventivní-
mu ošetření proti původcům houbových 
(inhibuje klíčení spór) a bakteriálních chorob 
ve formě suspenzního koncentrátu
Účinná látka: oxychlorid mědi
Škodlivý činitel: plísně, listové skvrnitos-
ti, bakteriální choroby
Registrovaná dávka: 1–10 lt/ha
Balení: 10 lt

Kuprikol 50 
Popis: měďnatý fungicid s kontaktním 
účinkem, který se používá k preventivní-
mu ošetření proti původcům houbových 
(inhibuje klíčení spór) a bakteriálních chorob 
ve formě smáčitelného prášku
Účinná látka: oxychlorid mědi
Škodlivý činitel: plísně, listové skvrnitos-
ti, bakteriální choroby
Registrovaná dávka: 3,5–5 kg/ha
Balení: 1 kg, 25 kg

Acrobat MZ WG
Popis: kombinovaný fungicid se systémo-
vým a kontaktním účinkem
Účinná látka: dimethomorph, mancozeb
Škodlivý činitel: plísně
Registrovaná dávka: 1–2,5 kg/ha
Balení: 1 kg, 10 kg

Aliette 80 WG
Popis: je systémově působící přípravek sti-
mulující obranné mechanismy rostlin, působí 
zejména na houby ze skupiny Phycomycetes
Účinná látka: fosetyl-Al
Škodlivý činitel: plísně
Registrovaná dávka: 2–4,5 kg/ha
Balení: 5 kg

Amistar
Popis: má systemické a translaminární vlast-
nosti, účinek je především protektivní, a proto 
musí být použit ještě před nebo na počátku 
infekce, působí dlouhodobě, může tak zabrá-
nit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů
Účinná látka: azoxystrobin
Škodlivý činitel: plísně, rzi, listové skvrni-
tosti, sypavky
Registrovaná dávka: 0,8–1 lt/ha
Balení: 20 lt

Basamid
Popis: granulovaný fungicidní přípravek  
používaný v lesních školkách k desinfekci 
půdy před výsevem proti patogenním  
houbám, především proti padání semenáčků  
a kořenovým hnilobám
Účinná látka: dazomet
Škodlivý činitel: půdní choroby, plevele
Registrovaná dávka: 300–500 kg/ha
Balení: 5 kg

Contans WG
Popis: fungicidní biopreparát ve formě ve 
vodě dispergovatelného granulátu
Účinná látka: Coniothyrium minitans 
Škodlivý činitel: hlízenky 
Registrovaná dávka: 4 kg/ha 
Balení: 12 kg

Curzate Gold
Popis: směsný přípravek působí lokálně sys-
témově a zajišťuje rovněž kurativní účinek
krátce po infekci, zároveň působí i kontaktně
Účinná látka: cymoxanil, mancozeb
Škodlivý činitel: plísně
Registrovaná dávka: 1,15–2,3 kg/ha
Balení: 5 kg

Delan 700 WDG
Popis: kontaktní organický fungicid ve for-
mě vodorozpustných disperzních granulí
Účinná látka: dithianon
Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, rzi, 
pravé plísně (oomycety)
Registrovaná dávka: 0,75 kg/ha
Balení: 1 kg

FUNGICIDY
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Sfera 535 SC
Popis: kombinovaný systémový fungicidní 
přípravek
Účinná látka: trifloxystrobin a cyprokonazol
Škodlivý činitel: padlí, rzi
Registrovaná dávka: 0,3–0,5 lt/ha
Balení: 5 lt

Signum
Popis: kombinovaný systémový fungicidní 
přípravek
Účinná látka: boskalid a pyraklostrobin
Škodlivý činitel: padlí, skvrnitost listů 
Registrovaná dávka: 0,75 kg/ha
Balení: 1 kg

Sportak EW
Popis: fungicidní přípravek s lokálně syste-
mickými protektivními a eradikativními účinky
Účinná látka: prochloraz
Škodlivý činitel: stéblolam, skvrnitosti
Registrovaná dávka: 1 lt/ha
Balení: 5 lt

Switch
Popis: kombinovaný fungicid ve formě 
vodorozpustného granulátu s kontaktním  
i systémovým účinkem
Účinná látka: cyprodinil, fludioxonyl
Škodlivý činitel: plíseň šedá
Registrovaná dávka: 0,5–1 kg/ha
Balení: 1 kg

Talent
Popis: lokálně systemický fungicid proti pad-
lí, skvrnitosti listů a moniliové spále, účinkuje 
jako preventivní, kurativní a částečně i eradi-
kativní fungicid, účinná látka přípravku pro-
niká rychle do rostlinných pletiv a 1 hodinu 
po aplikaci je dosaženo plné deštivzdornosti
Účinná látka: myclobutanil
Škodlivý činitel: padlí, listové skvrnitosti, rzi
Registrovaná dávka: 0,12–0,7 lt/ha
Balení: 1 lt

Teldor 500 SC
Popis: preventivně působící fungicid, 
působí kontaktně a translaminárně
Účinná látka:  fenhexamid
Škodlivý činitel: plíseň šedá, moniliózy
Registrovaná dávka: 0,75–1,5 lt/ha
Balení: 1 lt

Topas 100 EC
Popis: systemicky působící fungicid  
s výrazným účinkem proti pravému padlí
Účinná látka: penkonazol
Škodlivý činitel: padlí
Registrovaná dávka: 0,5 l/ha
Balení: 5 lt

Luna Experience
Popis: kombinovaný systémový fungicid 
s protektivním i kurativním účinkem
Účinná látka: fluopyram, tebukonazol
Škodlivý činitel: 0,2–0,375 l/ha
Registrovaná dávka: padlí, skvrnitosti 
listů
Balení: 1 lt

Merpan 80 WG
Popis: kontaktní fungicid s protektivním 
účinkem
Účinná látka: captan
Škodlivý činitel: skvrnitosti listů
Registrovaná dávka: 1,5 kg/ha
Balení: 5 kg

ortiva
Popis: má systemické a translaminární vlast-
nosti, účinek je především protektivní, a proto 
musí být použit ještě před nebo na počátku in-
fekce, působí dlouhodobě, může tak zabránit 
vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů.
Účinná látka: azoxystrobin
Škodlivý činitel: plísně, rzi, listové skvrni-
tosti, sypavky
Registrovaná dávka: 0,8–1 lt/ha
Balení: 1 lt, 5 lt

Polyversum
Popis: mikrobiální fungicidní přípravek 
na ochranu rostlin ve formě smáčitelného 
prášku určený k moření osiva, máčení koře-
nů, postřiku či zálivce
Účinná látka: Pythium oligandrum
Škodlivý činitel: houbové choroby
Registrovaná dávka: 0,1–0,25 kg/ha
Balení: 0,1 kg, 0,5 kg

Previcur Energy
Popis: systémový fungicid s účinkem 
proti půdním a listovým chorobám řádu 
Oomycetes
Účinná látka: propamocarb, fosetyl-Al 
Škodlivý činitel: plísně
Registrovaná dávka: 2,5 l/ha
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt

Ridomil Gold MZ Pepite 
Popis: kombinovaný fungicid s kontaktním 
i systémovým účinkem
Účinná látka:  metalaxyl-M, mankozeb
Škodlivý činitel: pravé plísně (oomycety)
Registrovaná dávka: 2,5 kg/ha
Balení: 5 kg

Score 250 EC
Popis: systemický přípravek proniká do rost-
liny prostřednictvím listu v průběhu 24 hodin 
po aplikaci (pak již nehrozí smyv deštěm), 
transport účinné látky v rostlině probíhá 
akropetálně směrem k novým přírůstkům, 
přípravek má preventivní i kurativní účinnost
Účinná látka: difenoconazole
Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, rzi, padlí
Registrovaná dávka: 0,2 lt/ha
Balení: 1 lt

FUNGICIDY
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FUNGICIDY

Zato 50 WG
Popis: fungicid zabraňuje klíčení spor 
a růstu mycelia hub na povrchu rostlin, 
inhibuje také vývoj patogenů v povrchových 
vrstvách rostlinných tkání
Účinná látka: trifloxystrobin
Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, rzi, padlí
Registrovaná dávka: 0,15 kg/ha
Balení: 1 kg

Topsin M 500 SC
Popis: systémový fungicid s kurativní a pro-
tektivní účinností, je přijímán listy i kořeny
Účinná látka: thiofanát-methyl
Škodlivý činitel: stéblolam, fuzariózy, 
plíseň šedá aj.
Registrovaná dávka: 0,6–1,5 lt/ha
Balení: 5 lt

REPELENTY

Wöbra
Popis: mechanický přípravek určený 
k ochraně kůry stromů proti ohryzu zvěří, 
aplikace nátěrem v neředěné formě, délka 
účinku je až 15 let
Účinná látka: křemenný písek
Škodlivý činitel: ohryz zvěří (bobr, 
daněk, jelen)
Registrovaná dávka: 250–400 g/strom
Balení: 5 kg, 10 kg

Kartáč na sazenice rovný
Popis: kartáč pro obouruční aplikaci repe-
lentních přípravků nátěrem
Materiál: fíbr, násada z bukového dřeva
Balení: 1 ks

Kartáč na sazenice točený
Popis: kartáč pro jednoruční aplikaci repe-
lentních přípravků nátěrem
Materiál: směs fíbr + silon + žíně, násada 
z bukového dřeva
Balení: 1 ks

Štětec na nátěr kmenů
Popis: kulatý štětec, tvarem vhodný na 
nátěr kmenů proti ohryzu a loupání 
Materiál: žíně, násada z bukového dřeva 
Balení: 1 ks

Rukavice pro aplikaci  
nátěrových repelentů
viz strana 28

Taška aplikační  
na Cervacol
Popis: taška přes rameno určená pro poho-
dlnější aplikaci repelentu Cervacol extra
Materiál: polyester
Balení: 1 ks

Cervacol Extra
Popis: repelent na ochranu listnatých  
i jehličnatých sazenic před okusem zvěří 
ve formě modré pastovité disperze charakteri-
stického zápachu na bázi kopolymeru styrenu 
a esteru kyseliny akrylové s minerálními plnidly
Účinná látka: křemenný písek
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: od 2 kg/1000 sazenic
Balení: 15 kg, 1 paleta = 720 kg (48 kartonů)

Morsuvin
Popis: přípravek k ochraně lesních kultur 
proti okusu zvěří v době vegetačního klidu
Účinná látka: křemenný písek, destilační 
zbytky tuků
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 4–6 kg/1000 sazenic
Balení: 14 kg, 1 paleta = 420 kg (30 kbelíků)

Recervin SR-7
Popis: přípravek k ošetření jehličnanů  
a listnáčů proti letnímu loupání  
a zimnímu ohryzu zvěří
Účinná látka: destilační zbytky tuků
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 110–130 kg/100 
stromů
Balení: 10 kg, 1 paleta = 300 kg (30 kbelíků)

Stop Z
Popis: postřikový suspenzní koncentrát s pa-
chovým repelentním účinkem proti zimnímu 
a letnímu poškození lesních dřevin zvěří okusem
Účinná látka: ichtyolový komplex
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 1–4 lt/1000 sazenic
Balení: 10 lt, 1 paleta = 600 lt (60 kanystrů)

Trico
Popis: vodou ředitelný postřikový repelent 
na ochranu lesních a polních kultur
Účinná látka: ovčí tuk
Škodlivý činitel: srnčí a jelení zvěř
Registrovaná dávka: 10–20 lt /ha
Balení: 5 lt

versus Extra
Popis: repelentní nátěrová hmota proti 
okusu dřevin spárkatou zvěří
Účinná látka: křemenný písek 
Škodlivý činitel: okus spárkatou zvěří 
Registrovaná dávka: 2–5 kg/ 1000 ks 
Balení: 5 kg
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REPELENTY –PACHOVé OHRADNÍKY

PACHo-LEK stop srnčatům
Popis: pachový koncentrát s aktivní látkou 
bránící srnkám v kladení srnčat do travna-
tých porostů určených k senoseči, aplikace 
rozhozením nosiče s aktivní látkou na 
plochu cca 40 m od sebe v termínu  
do 10. května (NE těsně před sklizní)
Škodlivý činitel: zemědělská technologie 
kosení luk
Balení: 250 ml

PACHo-LEK nosič PU pěna
Popis: PU pěna určená k použití jako nosič 
pachové látky při používání pachových 
ohradníků PACHO-LEK, na rozdíl od montáž-
ní pěny má otevřené póry
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, černá zvěř
Balení: 750 ml

PACHo-LEK nosič pachové 
látky BIo 10
Popis: biodegradabilní nosič pachové látky 
při používání ohradníků PACHO-LEK, šetrný 
k životnímu prostředí, porézní struktura 
s postupným uvolňováním pachového kon-
centrátu, umisťuje se na kůly ve vzdálenosti 
10 m od sebe, při aplikaci se do pěny vytvoří 
3 otvory o hloubce cca 3 cm (např. tužkou)  
a naaplikuje se patřičný koncentrát, mož-
nost dokoupit kovové držáky pěny
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, černá zvěř
Rozměr: 5,5 x 3,6 x 4,5 cm
Balení: 50 ks

PACHo-LEK adaptér pro 
nosič BIo 10
Popis: kovový držák pro nosič pachové 
pěny BIO 10 pro snadnější připevnění ke 
kůlům 
Rozměr: 6 x 3,6 x 4,5 cm
Balení: 10 ks

PACHo-LEK nosič pachové 
látky BIo S
Popis: biodegradabilní nosič pachové látky 
při používání ohradníků PACHO-LEK, šetrný 
k životnímu prostředí, porézní struktura 
s postupným uvolňováním pachového 
koncentrátu, slouží k rozmístění po zemi 
v počtu 9–10 ks/ha, při aplikaci se do pěny 
vytvoří 3 otvory o hloubce cca 3 cm (např. 
tužkou) a naaplikuje se patřičný koncentrát
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, černá 
zvěř, ochrana srnčat
Rozměr: nepravidelný tvar
Balení: 50 ks

Proužky Alu
Popis: hliníkové proužky k optickému 
a akustickému odpuzování zvěře, možná 
kombinace s pachovými roztoky
Škodlivý činitel: černá zvěř
Balení: 10 ks

Antifer proti hlodavcům
Popis:  slouží jako ochrana před výskytem 
hlodavců až na 4 týdny
Účinná látka: směs pachových látek
Škodlivý činitel: hlodavci
Balení: 0,2 lt

Antifer proti krtkům
Popis:  slouží jako ochrana před výskytem 
krtků až na 4 týdny
Účinná látka: směs pachových látek
Škodlivý činitel: krtek
Balení: 0,2 lt

Antifer proti kunám
Popis:  slouží jako ochrana před výskytem 
kun až na 4 týdny
Účinná látka: směs pachových látek
Škodlivý činitel: kuny
Balení: 0,2 lt

Antifer roztok  
červený/ modrý/zelený 
Popis: pachový ohradník ve formě roztoku, 
který se nanáší postřikem na savý povrch, 
různé varianty poměru pachových látek 
(Antifer červený, modrý, zelený) 
Účinná látka: směs pachových látek
Škodlivý činitel: škody zvěří
Dávkování: 1 lt až na 80 ha, (příp. 3 km linie)
Balení: 0,75 lt

Antifer roztok sada
Popis: pachový ohradník ve formě roztoku, 
který se nanáší postřikem na savý povrch, 
různé varianty poměru pachových látek 
(Antifer červený, modrý, zelený)
Účinná látka: směs pachových látek
Škodlivý činitel: škody zvěří
Dávkování: 1 lt až na 80 ha, (příp. 3 km linie)
Balení: 0,75 lt červený + 0,75 lt modrý  
+ 0,75 lt zelený

Antifer  
– skelná (uhlíková) drť
Popis: v přírodě rozložitelný absorpční 
materiál k aplikaci roztoků Antifer
Škodlivý činitel: kuna, krtek a hlodavec
Balení: 1 sáček (cca 10 ks skelné drtě)

PACHo-LEK na spárkatou zvěř
Popis: koncentrát pro pachový plot na 
spárkatou zvěř, do připravených otvorů v PA-
CHO-LEK nosiči PU pěně nebo v BIO 10 nosiči 
vložíme aplikační trubici, aplikujeme po dobu 
1–2 vteřin, obnova se provádí do 3 měsíců
Účinná látka: směs pachových látek
Škodlivý činitel:s párkatá zvěř
Balení: 250 ml

PACHo-LEK na černou zvěř
Popis: koncentrát pro pachový plot na 
černou zvěř, do připravených otvorů v PA-
CHO-LEK nosiči PU pěně nebo v BIO 10 nosiči 
vložíme aplikační trubici, aplikujeme po 
dobu 1–2 vteřin, obnova se provádí po  
1–2 měsících
Účinná látka: směs pachových látek 
Škodlivý činitel: černá zvěř
Balení: 250 ml
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RODENTICIDY

MOLUSKOCIDY

Dávkovač Stutoxu
Popis: dávkovací hůl na aplikaci rodenti-
cidu Stutox do nor (na 1 naplnění 150 – 200 
ošetřených nor), délka 96,5 cm, regulace 
dávky pomocí 2 matek na spodní části 
dávkovače
Materiál: pozinkovaný plech, plast
Balení: 1 ks

WÜLFEL – přípravek  
k hubení hryzců
Popis: požerová návnada ze sušených 
karotkových kousků obsahujících účinnou 
látku
Účinná látka: fosfid zinečnatý
Škodlivý činitel: hryzec vodní
Registrovaná dávka: 5 g na 8–10 m 
chodeb, 1,5-2 kg/ha 
Balení: 3 kg

Polytanol
Popis: plyn uvolňující přípravek k hubení 
hlodavců
Účinná látka: fosfid vápenatý 
Škodlivý činitel: hraboš polní, hryzec vodní
Registrovaná dávka: 5 g/noru
Balení: 1 kg

Storm Secure
Popis: vysoce účinná požerová nástraha 
ve formě voskových bloků k hubení škodli-
vých hlodavců, aplikace bez dalších úprav
Účinná látka: flocoumafen
Škodlivý činitel: drobní hlodavci
Registrovaná dávka: 0,8–1,6 kg/ha
Balení: 10 kg

Stutox II 
Popis: granulovaný nástrahový přípravek
Účinná látka: fosfid zinečnatý
Škodlivý činitel: hraboš polní
Registrovaná dávka: 2–4 pelety/noru 
(max. 2 kg/ha)
Balení: 10 kg

Clartex Neo
Popis: požerová granulovaná návnada proti 
všem druhům slimáků, plzáků a hlemýžďů
Účinná látka: metaldehyd 
Škodlivý činitel: slimáci, plzáci, hlemýždi
Registrovaná dávka: 5 kg/ha 
Balení: 20 kg

Lima oro 
Popis: moluskocidní přípravek s požerovým 
a kontaktním účinkem ve formě granulova-
né návnady
Účinná látka: metaldehyd
Škodlivý činitel: slimáci
Registrovaná dávka: 7 kg/ha
Balení: 5 kg, 25 kg

POMOCNé LÁTKY

Agrovital
Popis: multifunkční smáčedlo, které 
podporuje a prodlužuje účinnost pesticidů 
a chrání je proti odparu i před smyvem 
deštěm, též snižuje úlet při aplikaci
Účinná látka: pinolen
Škodlivý činitel: smyv pesticidu, nežá-
doucí úlet
Registrovaná dávka: 0,03–0,14 %
Balení: 1 lt, 5 lt, 10 lt

Arbo-flex 
Popis: ochrana kmenů před škodami způ-
sobenými teplotními vlivy
Účinná látka: směs pastovité konzistence 
obsahující anorganické i organické složky
Škodlivý činitel: sluneční nekróza, mra-
zové trhliny
Registrovaná dávka: 1 kg/1 m2

Balení: 5 kg, 10 kg

Arbo-flex – barva LX60
Popis: základový nátěr před aplikací Arbo-flex
Registrovaná dávka: 0,2 kg/1m2

Balení: 5 kg, 10 kg

Atonik
Popis: postřikový regulátor růstu a vývo-
je ve formě rozpustného koncentrátu
Účinná látka: natrium-5-nitroguajako-
lát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nit-
rofenolát 
Škodlivý činitel: nadměrná produkce
Registrovaná dávka: 0,5–1 lt/ha
Balení: 1lt, 5 lt

Fixor
Popis: regulátor růstu a vývoje ve formě 
rozpustného koncentrátu
Účinná látka: kyselina 1-naftyloctová
Škodlivý činitel: nadměrná produkce 
Registrovaná dávka: 150 ml/ha
Balení: 0,5 lt

Chemstop – ecofix
Popis: lep na přípravu feromonových, 
vizuálních a bariérových lapačů hmyzu, 
na natírání pásů a fólií na imobilizaci hou-
senek, larev a dospělých stádií hmyzu 
Účinná látka: polyolefiny
Škodlivý činitel: listožravý hmyz
Registrovaná dávka: dle potřeby
Balení: 0,5 kg
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Mero 33528
Popis: adjuvant ve formě emulgovatelného 
koncentrátu pro použití v ochraně rostlin
Účinná látka: methylester řepkového oleje
Škodlivý činitel: snížení povrchového 
napětí aplikačních kapalin
Registrovaná dávka:1–2 lt/ha
Balení: 5 lt

Sanatex vS hnědý
Popis: prostředek hnědé barvy s fungi-
statickými účinky k ochraně lesních kultur 
po vytloukání a k asanaci poraněných 
stromů 
Účinná látka: vinyl-acetát
Škodlivý činitel: dřevokazné houby
Registrovaná dávka: 0,5–1 lt/1 m2

Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt (12 dóz)
2,5 lt, 1 karton = 10 lt (4 dózy)
10 lt, 1 paleta = 360 lt (36 kbelíků)

Silwet STAR
Popis: organosilikonové supersmáčedlo 
pro fungicidy a insekticidy ve všech plo-
dinách a totální herbicidy v období mimo 
vegetaci kultury
Účinná látka: alkyloxypolyethylenglykol  
+ heptamethyltrisiloxan modifikovaný poly-
alkylenoxidem
Škodlivý činitel: zlepšení smáčivosti
Registrovaná dávka: 0,01 %–0,15 %
Balení: 1 lt

Scolycid C
Popis: barvivo do insekticidních postřiků 
proti kůrovcům a klikorohu borovému
Účinná látka: barvivo
Škodlivý činitel: hmyzí škůdci
Registrovaná dávka: 1 % koncentrace
Balení: 5 lt

Agrisorb Micro
Popis: jemný krystalický přípravek, který 
mnohonásobně zvyšuje jímavost půdy pro 
vodu, je určený pro přípravu obohacených 
půdních substrátů a k ochraně trávníků 
proti suchu
Účinná látka: organický polymer
Škodlivý činitel: sucho při výsadbě
Registrovaná dávka: 10 g/lt (1% roztok)
Balení: 1 kg, 5 kg

Agrisorb Pro gel
Popis: práškový koncentrát určený na pří-
pravu ochranného kořenového hydrogelu, 
který chrání kořeny rostlin před zaschnutím 
při přesazování, přepravě a skladování
Účinná látka: organický polymer
Škodlivý činitel: sucho při výsadbě
Registrovaná dávka: 10 g/lt (1% roztok)
Balení: 1 kg, 5 kg 

Stabilan 750 SL
Popis: růstový regulátor, je přijímán listovou 
plochou, v případě aplikace zálivkou i kořeny, 
má systémový účinek, ovlivňuje prodlužovací 
růst, podporuje růst kořenového systému
Účinná látka: chlormequat-chloride
Škodlivý činitel: nadměrný prodlužovací růst
Registrovaná dávka: 0,15–0,4  %
Balení: 20 lt

Superfin
Popis: neionické smáčedlo a penetrant ve 
formě rozpustného koncentrátu
Účinná látka: polyether siloxanes  
a silicones, heptamethyltrisiloxane, poly-
ether silanamine
Škodlivý činitel: zlepšení pokryvnosti  
a pronikání aplikačních kapalin
Registrovaná dávka: 100–300 ml/ha
Balení: 1 lt

Trend 90
Popis: tekutý smáčivý přípravek ve formě 
emulgovatelného koncentrátu pro použití 
v ochraně rostlin, zlepšuje smáčivost postři-
kové kapaliny a umožňuje tak snazší adhezi 
a penetraci použitých přípravků na ochranu 
rostlin
Účinná látka: isodecylalkohol ethoxylat
Škodlivý činitel: odpar, smyv pesticidu
Registrovaná dávka: 0,1 %
Balení: 1 lt

POMOCNé LÁTKY

POMOCNé PROSTŘEDKY PRO VÝSADBU A VITALITU ROSTLIN

Agroptim Sunset
Popis: stimuluje fyziologické procesy v zele-
ných rostlinách, zvyšuje úroveň fotosyntézy, 
zlepšuje asimilační i transpirační proudění 
a iniciuje látkovou výměnu mezi rostlinami 
a prostředím – půdou i atmosférou
Účinná látka: K, Na, Mg, Cu + ME
Škodlivý činitel: stres, sucho, příjem živin
Registrovaná dávka: 1–2 lt/ha
Balení: 20 lt

Explorer
Popis: biostimulant rhizosféry podporuje 
mineralizační procesy v půdě
Účinná látka: organické látky, Ca, Mg, S, K, 
N, Fe, Mg, Zn, I, B
Škodlivý činitel: využití vody, využitel-
nost živin, odolnost k abiotickým stresům
Registrovaná dávka: 100 kg/ha
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 250 kg (50 pytlů)
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POMOCNé PROSTŘEDKY PRO VÝSADBU A VITALITU ROSTLIN

Hydrogel krystalky
Popis: pomocná půdní látka (krystaly), která 
váže nejméně 250 násobek vody a po obalení 
kořenů rostlin je zásobují vodou
Účinná látka: velikost zrna 0,8–2,0 mm
Škodlivý činitel: sucho
Registrovaná dávka: 3 g/lt půdy
Balení: 25 kg

Hydrogel prášek
Popis: pomocná půdní látka (prášek), která 
váže nejméně 250 násobek vody a po obalení 
kořenů rostlin je zásobuje vodou
Účinná látka: velikost zrna 0,2–0,8 mm 
Škodlivý činitel: sucho
Registrovaná dávka: 3 g/lt půdy
Balení: 25 kg

Lignohumát MAX
Popis: hnědočerná kapalina, která má příz-
nivý a komplexní vliv na rostliny
Účinná látka: směs huminových a fulvo-
vých kyselin a jejich solí
Škodlivý činitel: využití živin v půdě, lepší 
příjem výživy listem, rozvoj kořenového 
systému, odolnost vůči stresům
Registrovaná dávka: 0,1–0,8 lt/ha 
Balení: 10 lt

Neosol
Popis: biostimulant vitálních funkcí půdy
Účinná látka: organické látky, Ca, Mg, ME
Škodlivý činitel: sucho, eroze, dostup-
nost živin
Registrovaná dávka: 150kg/ha
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 250 kg (50 
pytlů)

Plantasorb
Popis: pomocná půdní látka zadržující 
vlhkost v půdě
Účinná látka: směs látek s vysokou 
schopností sorbovat, vázat vodu, jako poly-
akrylamid, zeolit, bentonit, rašelina a další
Škodlivý činitel: sucho, dostupnost živin
Registrovaná dávka: 20 g/lt půdy
Balení: 10 kg, 20 kg

Multiwit
Popis: nová generace lapače na monitoro-
vání a odchyt podkorního hmyzu, složený ze 
základního korpusu se štěrbinami, hluboké 
misky, se systémem sítek a ventilů, umožňu-
jící mokrý i suchý odchyt brouků s prodlou-
žením intervalu kontrol
Materiál: plast odolný nepříznivým vlivům
Balení: 1 ks

Netkaná textílie 50 gr
Popis: pevná a trvanlivá tkanina sloužící 
k mulčování, pěstování ovoce a zeleniny, ke 
sběru osiva, k zakrývání ošetřených hromad 
dřeva atd., různé barvy
Materiál: netkaná textilie, 50 g/m2

Rozměry: role 50 m–šíře 9,5 m, 12,65 m / 
role 100 m–12,65 m
Balení: 1 role

Stojan k lapači jednoduchý
Popis: stojan pro zavěšení bariérového 
lapače
Materiál: ocel
Balení: 1 ks

Stojan k lapači hvězdicový
Popis: stojan umožňuje sestavení tří lapačů 
do hvězdice ke zvýšení účinnosti odchytu 
při použití 
Materiál: ocel
Balení: 1 ks

Lapač bariérový štěrbinový
Popis: lapač na monitorování a odchyt 
podkorního hmyzu, složený ze základního 
korpusu se štěrbinami, výsuvné misky se 
sítky pro odtok vody a víčka proti zpětnému 
úniku brouků 
Materiál: plast odolný nepříznivým vlivům
Balení: 1 ks

Miska lapače bariérového
Popis: náhradní díl k lapači
Materiál: HDPE
Balení: 1 ks

víčko lapače bariérového
Popis: náhradní díl k lapači
Materiál: HDPE
Balení: 1 ks

Lapač WitaPrall
Popis: lapač bariérový, křížový k odchytu 
kůrovců, lze využít i na odchyt jiného druhu 
škodlivého hmyzu, obsahuje plastovou mis-
ku se sítky, kterou je možné uzavřít (mokrý 
lapač)
Materiál: polypropylen + plast
Balení: 1 ks

Lapač cylindrický na bekyni
Popis: uzavřený mokrý lapač k odchytu 
škodlivého hmyzu (i motýlů)
Materiál: plast
Balení: 1 ks

1.2. LAPAČE A PASTI
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Stojan Riedl  
k lapači bariérovému
Popis: kulatý stojan s hrotem pro zavěšení 
bariérového lapače
Materiál: ocel
Balení: 1 ks

StoraNet®

Popis: síť určená k ochraně jehličnatého 
i listnatého dřeva proti podkornímu a dřevo-
kaznému hmyzu
Účinná látka: alfa-cypermethrin
Škodlivý činitel: kůrovci, krasci, tesaříci
Registrovaná dávka: 1,57 g/kg úč. látky 
formulované v síti
Balení: síť 8 x 12,5 m

Stanička jedová
Popis: skládací krabička z tvrdého kartonu 
pro bezpečnou aplikaci rodenticidních 
přípravků na volných plochách
Materiál: papír
Balení: 50 ks

Stanička jedová na hryzce
Popis: stanička pro umístění otrávené návnady 
na hryzce s dosahem do hloubky až 25 cm, dopl-
nění nástrah horním plnícím otvorem s víčkem
Materiál: plast s UV stabilizátorem
Balení: 1 ks

TriNet P® 
Popis: síť určená k odchytu škodlivého 
hmyzu, zejména kůrovcovitých, dodává se 
s feromonovým odparníkem
Účinná látka: alfa-cypermethrin
Škodlivý činitel: kůrovci na smrku a dal-
ších dřevinách
Registrovaná dávka: 1,57 g/kg úč. látky 
formulované v síti
Balení: 1 x síť, 2 x Pheroprax A

Sponkovací kladivo  
EXToL CRAFT
Popis: kladivo vhodné pro přichycení od-
chytových sítí k podkladu pomocí kovových 
sponek
Parametry: pro sponky 10,6 x 1,2 mm,  
11,3 x 1,2 mm
Balení: 1 ks

Sponkovací pistole  
EXToL CRAFT
Popis: pistole vhodná pro přichycení od-
chytových sítí k podkladu pomocí kovových 
sponek 
Parametry: pro sponky 4–14 mm, šířka 
spon 11,3 mm, možnost nastavení síly úderu
Balení: 1 ks

Spony do sponkovací 
pistole/kladiva
Popis: sponky vhodné do sponkovací pisto-
le nebo kladiva
Parametry: 11,3x12x0,7 mm (š x d x tl)
Balení: 1 000 ks

Cedule chemické ošetření
Popis: výstražná cedule A4
Materiál: PCV, 0,3 mm
Balení: 10 ks

Cedule vstup do lesa
Popis: výstražná cedule A4
Materiál: PCV, 0,3 mm
Balení: 10 ks 

1.3. INFORMAČNÍ ŠTÍTKY A CEDULE
Štítek kontrolní / evidenční
Popis: samolepící štítek pro evidenci  
a kontrolu lapačů nebo insekticidních sití, 
rozměr 13,5x5 cm
Materiál: PVC samolepící
Balení: 50 ks

LAPAČE A PASTI

1
.2

. 
L
A

P
A

Č
E

 A
 P

A
S
T
I

1
.3

. 
Š
T
ÍT

K
Y
 A

 C
E

D
U

L
E

16

Zařízení pro odchyt kůrovců - nesahat!
Datum: ks brouků/

č. výměny
Datum: ks brouků/

č. výměny
Datum ks brouků/

č. výměnyEvidenční číslo:

L.E.S. CR spol. s r.o., č.p. 215 Okrouhlo 254 01, www.lescr.cz, tel.:  + 420 603 474 299
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Entec Perfect
Popis: speciální hnojivo se stabilizova-
ným amonným dusíkem prostřednictvím 
inhibitoru nitrifikace (zpomalení přeměny 
amonného dusíku na nitrátový dusík 4–10 
týdnů, delší ochrana proti vyplavení), hnoji-
vo zvyšuje výnos a kvalitu pěstovaných plo-
din a současně omezuje zatížení životního 
prostředí snížením rizika vyplavování
obsah živin: 14-7-17-2+ME
Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 200 kg (24 pytlů)

Entec vino
Popis: kvalitní NPK s řízeným uvolňováním 
živin, zvýšené množství K
obsah živin: 15-5-20+2Mg+10S+ME 
Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 200 kg  (24 pytlů)

Fumag 6NK-Cu, 6NK-SB, 
6NK–Zn 
Popis: listová kapalná hnojiva s obsahem 
hořčíku, dusíku, draslíku a vybraných prvků 
s vedlejším fungicidním účinkem
obsah živin: 12Mg-6N-6K  
(1Cu, 20S-0,5B, 10Zn)
Balení: 10 kg

Fumag LAN, NK-Ca, NK-Mo
Popis: listová kapalná hnojiva s obsahem 
hořčíku, dusíku, draslíku a vybraných prvků 
s vedlejším fungicidním účinkem
obsah živin: 12 Mg-12N-6K (1,5Ca-0,2B, 
5Ca, 1Mo)
Balení: 10 kg

Kieserit granulovaný
Popis: plně rozpustné hnojivo, snižuje 
akutní nedostatek Mg
obsah živin: 25MgO-20S 
Balení: 50 kg, 1 paleta = 1000 kg (20 pytlů)

Kompakt
Popis: organominerální plnosložkové hnoji-
vo s vysokým obsahem dusíku, vyvinuté pro 
školkaře, aplikuje se jako startovací hnojivo 
do substrátu, nebo rozhozem na plochu, 
účinnost 8-10 týdnů, použití 2x za vegetaci
obsah živin: 21-14-7-6+ME 
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)

Kristalon modrý
Popis: krystalické vodorozpustné NPK hno-
jivo s mikroprvky pro aplikaci v závlahových 
systémech, kapkové závlaze, hydroponii 
a aplikaci na list ve vegetativním období
obsah živin: 19-6-20-3
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

Kristalon oranžový
Popis: krystalické ve vodě rozpustné hnoji-
vo s nízkým obsahem dusíku
obsah živin: 6% N + 12% P2O5 + 36% 
K2O + 3% MgO + mikroprvky 
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

Agrosil LR
Popis: granulovaný půdní kondicionér ke zlepše-
ní půdních podmínek při ozeleňování všech typů 
stanovišť, prokazatelně podporuje růst kořenů 
do hloubky, zvyšuje prokořenění, zlepšuje drobto-
vitou strukturu půdy, zvyšuje sorpční schopnost, 
vodní kapacitu půdy a zdravotní stav rostlin 
obsah živin: 1-10-0-45SiO

2
, silikátové koloi-

dy, fosforečnany a sírany jako elektrolyt 
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)

Basacote Plus 3 M
Basacote Plus 6 M
Basacote Plus 9 M
Basacote Plus 12 M
Popis: dlouhodobé obalované NPK hnojivo 
s hořčíkem, sírou a stopovými prvky pro předzá-
sobní hnojení substrátů a zahradnických kultur, 
prostřednictvím principu obalování granulí je při 
přimíchání tohoto hnojiva do substrátu zajištěno 
optimální zásobení rostlin živinami po dobu  
3 (3M), 6 (6M), 9 (9M) nebo 12 (12M) měsíců
obsah živin: 16-8-12-2-5S+ME
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)

Basfoliar 36 Extra
Popis: kapalné dusíkaté listové hnojivo s hoř-
číkem a mikroprvky vhodné pro použití v inten-
zivních pěstebních podmínkách, kdy je kromě 
vysoké potřeby dusíku pro přihnojení i zvýšený 
požadavek na přísun hořčíku a manganu
obsah živin: 27N - 3MgO – ME (B, Cu, Fe, 
Mn, Mo, Zn)
Balení: 20 lt

Blaukorn Classic
Popis: kvalitní NPK, pro rostliny citlivé na 
chlor, pro dřeviny
obsah živin: 12-8-16+3+ME 
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1050 (42 pytlů)

Cererit
Popis: bezchloridové granulované hnojivo 
určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele  
a okrasných rostlin, používá se k základnímu 
hnojení, popř. i k přihnojení během vegetace
obsah živin: 8-13-11
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)

Conavit
Popis: kompletně přírodní pomalu roz-
pustné hnojivo
obsah živin: keratin, přírodní humáty, 
výtažky z mořských organismů (chitin, řasy), 
patentkali, hyperkorn, bentonit, apatit, 
zeolit N min. 4%, P min. 5%, K min. 3%, Mg, S, 
Ca, mikroprvky (Mn, Zn, B, Cu)
Balení: 10 kg, 20 kg

Duratec Starter
Popis: kvalitní NPK s řízeným uvolňováním 
živin
obsah živin: 22-16-0+1,4Mg+3,5S+TE 
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1050 (42 pytlů)
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NovaTec N-max
Popis: kvalitní NPK, řízeným uvolňování 
živin, zvýšené množství N
obsah živin: 24-5-5+2+ME  
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1050 (42 pytlů)

NovaTec Premium
Popis: kvalitní NPK s řízeným uvolňováním 
živin, zvýšené množství K
obsah živin: 15-3-20+3+ME 
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1050 (42 pytlů)

NPK 15-15-15
Popis: kombinované granulované hnojivo 
především k základnímu hnojení (na jaře před 
setím nebo výsadbou, resp. před zahájením 
vegetace) a případně i k přihnojování během 
vegetace, vhodné pro plodiny a kultury s vy-
sokým požadavkem na dusík a fosfor
obsah živin: 15-15-15
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů), 
1000 kg big bag

Patentkali
Popis: hořečnato-draselné granulované 
hnojivo obsahující vodorozpustné oxidy hořčíku 
a draslíku, je vhodné pro kultury citlivé na chlor 
a náročné na spotřebu hořčíku, použití pro 
předseťovou a předsadbovou přípravu půdy
obsah živin: 28,5 K

2
O-9 MgO

Balení: 50 kg

PK sol
Popis: čiré bezbarvé kapalné listové hnojivo 
obsahující draslík a fosfor
obsah živin: 20P-24K
Balení: 20 lt

Silvamix C, MG, Forte 60
Popis: pomalu rozpustná minerální hnojiva  
s vysokým obsahem živin s pozvolným a dlou-
hodobým uvolňováním po dobu minimálně 2 
let. Použití je v zásadě univerzální, ideálně jsou 
však tato hnojiva vhodná především pro hnojení 
a dohnojování mladých výsadeb a sazenic dlou-
hodobě rostoucích rostlin. Vyrábějí se v tabletách 
a ve formě drti. Tablety jsou výhodné především 
pro aplikaci k rostlinám na hůře dostupných 
stanovištích, nebo tam, kde nelze použít obvyklé 
způsoby hnojení. Aplikace je jednoduchá a loka-
lizovaná, umožňuje přesné dávkování k rostlině 
a minimalizuje neproduktivní hnojení půdy mimo 
dosah kořenového systému 
obsah živin: Silvamix C: 11-17-8-7,  Silvamix MG: 
10-13-6,5-16, Silvamix Forte 60: 17,5-17,5-10-9 
Balení: 20 kg, 1 paleta = 1 000 kg (50 pytlů)

Síran amonný
Popis: granulované hnojivo určené k zapra-
vení do půdy
obsah živin: N 26 %, S 23 %
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)

Síran draselný 
Popis: bezchlornaté hnojivo vhodné pro 
dřeviny
obsah živin: 50KO-18S 
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1000 kg (40 pytlů)

Kristalon speciál
Popis: krystalické vodorozpustné NPK hno-
jivo s mikroprvky pro aplikaci v závlahových 
systémech, kapkové závlaze, hydroponii 
a aplikaci na list v období růstové fáze
obsah živin: 18-18-18-3
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

Lamag – B, Ca, Mo, N
Popis: listová suspenzní hnojiva s kurativ-
ním účinkem, odstraňující latentní i zjevný 
nedostatek hořčíku a dalšího obsaženého 
prvku (B, Ca, Mo, N), opakovaná aplikace 
zvyšuje odolnost proti houbovým chorobám. 
hnojivo je možno použít pro všechny druhy 
pěstovaných jednoletých a víceletých rostlin
obsah živin: 16MgO-(1B, 5CaO, 1Mo, 
16N)+Mn+Cu 
Balení: 10 kg

Ledek amonný s dolomitem
Popis: granulovaná směs dusičnanu amon-
ného s jemně mletým vápencem vhodná pro 
základní hnojení před setím a výsadbou i pro 
přihnojování v době vegetace, hnojivo lze 
použít ke všem rostlinám i do všech půd
obsah živin: 27N-4 MgO
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů), 
1000 kg big bag

Ledek vápenatý
Popis: typické hnojivo “na list” s rychlým 
účinkem, velmi příznivě působí na kyselejších 
půdách, kde vápník zmírňuje účinek půdní 
kyselosti, doporučuje se především k regene-
račnímu hnojení, k přihnojení i k operativnímu 
odstranění nedostatku vápníku ve výživě rostlin
obsah živin: 15N
Balení: 50 kg, 1 paleta=1 000 kg (20 pytlů)

Magnitra L
Popis: dusičnan hořečnatý v kapalné formě 
pro závlahové systémy a aplikaci na list
obsah živin: 7N-10MgO
Balení: 20 lt, 1 paleta = 640 lt (32 kanystrů)

Močovina technická
Popis: granulované dusíkaté hnojivo s pozvolně 
působící formou dusíku k základnímu hnojení 
i k přihnojení v době vegetace na list, je to 
neutrální organická sloučenina s vysokým obsa-
hem dusíku v amidické formě, lehce rozpustná 
ve vodě, povrchově upravená proti spékavosti
obsah živin: 46N
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)

Nitrophoska spezial
Popis: univerzální vícesložkové minerální 
hnojivo s obsahem hořčíku, síry a stopových 
prvků s využitím v zahradnictví, zemědělství 
a při pěstování speciálních kultur, vhodné 
pro stanoviště s nízkou zásobou fosforu
obsah živin: 12-12-17-2-8S+ME
Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 050 kg (21 pytlů)

NovaTec Classic
Popis: kvalitní NPK s řízeným uvolňováním 
živin
obsah živin: 12-8-16-3+ME 
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1050 (42 pytlů)

18Web: www.lescr.cz  l  E-shop: www.e-lescr.cz

HNOjIVA

1
.4

. 
H

N
O

j
IV

A

18



Web: www.lescr.cz  l  E-shop: www.e-lescr.cz 19

HERBICIDY A ARBORICIDY

...když Vám na lese záleží...

Web: www.lescr.cz  l  E-shop: www.e-lescr.cz

HNOjIVA

Sulfika SB-C
Popis: hnojivo vhodné k odstranění nedo-
statku síry a bóru, fungicidní efekt
obsah živin: B5-S35-C2,5  
Balení: 20 kg, 50 kg

Superfosfát trojitý
Popis: rychle působící granulované hnojivo 
s obsahem rychle i pomalu vodorozpustné-
ho fosforu
obsah živin: P 45 % 
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)

vápenec dolomitický
Popis: speciální přírodní hnojivo s vysokým 
obsahem vápníku, hořčíku a stopových 
prvků pro podzimní a jarní základní hnojení, 
nevhodné pro kyselomilné rostliny, dodává 
do půdy hořčík a vápník, pozvolna upravuje 
půdní kyselost (neutralizační materiál proti 
účinkům kyselých průmyslových exhalátů)
obsah živin: 80 CaCO

3
-5 MgCO

3

Balení: 40 kg, 1 paleta = 1 000 kg (30 pytlů)

vegaflor
Popis: plnosložkové kapalné hnojivo, pro mi-
mokořenovou výživu, podporuje a urychluje růst 
všech kulturních rostlin, zejména v období ranné 
vegetace, rychle odstraňuje nedostatek stopových 
prvků, nárazově dodává živiny v určitých vývojo-
vých stádiích rostliny během celého vegetačního 
období a urychluje tvorbu chlorofylu, zvyšuje 
asimilaci a odolnost proti chorobám, škůdcům 
a jiným škodlivým činitelům, obsahuje stimulátory 
růstu, použití v lesních školkách, vinicích, chmelni-
cích, sadech, při pěstování zeleniny a jahod 
obsah živin: 6-5,7-6
Balení: 1 lt, 25 lt, 200 lt

Wuxal Kalcium
Popis: suspenzní hnojivo na bázi dusična-
nu vápenatého a močoviny, obsahující dále 
hořčík a stopové prvky
obsah živin: 10N - 15Ca - 2Mg -  ME (B, Cu, 
Fe, Mn, Mo, Zn)
Balení: 10 lt, 100 lt

Wuxal Kombi MG
Popis: vysoce koncentrované bezfosforové 
hnojivo vhodné pro aplikaci na list
obsah živin: 20N - 15K - 4Mg – ME (B, Cu, 
Fe, Mn, Mo, Zn)
Balení: 10 lt, 100 lt

Wuxal Super
Popis: listové plné hnojivo s nízkým obsa-
hem chlóru s mikroprvky v chelátové vazbě 
obsah živin: 8N - 8P - 6K – ME (B, Cu, Fe, 
Mn, Mo, Zn) 
Balení: 1 lt, 20 lt, 200 lt

YaraLiva Nitrabor
Popis: granulovaný dusičnan vápenatý s ob-
sahem bóru pro účinnější příjem vápníku 
obsah živin: 15,4N-25,6CaO-0,3B
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů) 

YaraMila Complex 
Popis: univerzální kombinované bezchlorido-
vé hnojivo s mikroprvky, určené pro základní 
hnojení všech druhů pěstovaných zahradních 
rostlin, okrasných a lesních dřevin, zajišťuje 
dobrou kondici a zdravý vzhled rostlin
obsah živin: 12-11-18-3+ME
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

YaraTera Calcinit
Popis: stoprocentně vodorozpustné hnojivo 
pro listovou aplikaci jako přídavný zdroj váp-
níku, pro svůj obsah dusičnanového dusíku je 
optimálním hnojivem pro intenzivní hnojivé 
postupy 
obsah živin: 15N-26,5CaO
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

YaraTera Krista K Plus
Popis: hnojivo na list se zvýšeným obsahem K
obsah živin: 13,7N-46K2O 
Balení: 25 kg, 1 paleta = 600 lt (120 kanystrů)

YaraTera Krista MgS
Popis: hnojivo na list, snižuje akutní nedo-
statek Mg
obsah živin: 16 Mg-13S 
Balení: 25 kg, 1 paleta = 600 lt (120 kanystrů)
Balení: 10 lt, 100 lt

Yaravita Bortrac 150
Popis: koncentrované kapalné hnojivo pro 
odstranění nedostatku bóru listovou aplikací, 
vhodný pro široké spektrum polních a speci-
álních kultur
obsah živin: 150 g B / lt
Balení: 10 lt, 1 paleta = 750 lt (75 kanystrů) 

Yaravita Kombiphos
Popis: kombinované listové hnojivo
obsah živin: 440 g P2O5 / lt, 75 g K2O / lt, 
67 g MgO / lt, 10 g Mn / lt, 5 g Zn / lt
Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)

Yaravita Mantrac PRo
Popis: hnojivo vhodné k odstranění 
nedostatku Mn (žloutnutí listů na půdách 
s vysokým pH)
obsah živin: 50Mn 
Balení: 5 lt, 1 paleta = 600 lt (120 kanystrů)

Yaravita Magtrac 500
Popis: koncentrované formulované hnojivo pro 
odstranění nedostatku hořčíku aplikací na list
obsah živin: 500 g MgO / lt
Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)

Yaravita Safe K
Popis: formulované listové hnojivo vhodné 
tam, kde je třeba aplikovat draslík bez přísunu 
dusíku, optimální řešení v závěrečných fázích 
růstu
obsah živin: 500 g K2O / lt
Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)

Yaravita Zintrac 700
Popis: kapalné hnojivo, podpora tvorby 
pupenů
obsah živin: 70Zn 
Balení: 5 lt, 1 paleta = 600 lt (120 kanystrů)
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ŘADA CLASSIC

Postřikovač SoLo 403 /404
Popis: malý ruční postřikovač pro domácí 
použití, vhodný na ošetření rostlin a čistící 
práce
Součástí dodávky: nastavitelná tryska 
pro kruhový postřik (dutý kužel)

Postřikovač SoLo 408 / 409
Popis: ruční postřikovač pro ošetření 
rostlin a čistící práce, k nesení lze zavěsit na 
popruh přes rameno
Součástí dodávky: nastavitelná tryska 
pro kruhový postřik (dutý kužel)

Postřikovač SoLo 453
Popis: pojízdný postřikovač s velkými koly 
pro snadný pohyb při práci na zahradě, výška 
madla individuálně nastavitelná, velký plnící 
otvor
Součástí dodávky: nastavitelná tryska 
pro kruhový postřik (dutý kužel), 2,5 m dlou-
há spirálová hadice

ŘADA CoMFoRT

Postřikovač SoLo 401 /402
Popis: malý ruční postřikovač pro ošetření 
rostlin a dezinfekční práce, možnost změny 
stříkaného paprsku
Součástí dodávky: nerezová trubka, 
otočná a nastavitelná tryska o 180 stupňů 
pro kruhový postřik, odnímatelný kryt po-
střiku, Viton těsnění

Postřikovač SoLo 461 / 462
Popis: ruční postřikovač pro ošetření rost-
lin a dezinfekční práce, k nesení lze zavěsit 
na popruh přes rameno, odolný plast vůči 
UV záření, odnímatelný plnící otvor s inte-
grovaným zásobníkem na trysky
Součástí dodávky: 2 trysky – pro plošný 
a pro kruhový postřik

ŘADA PRo

Postřikovač SoLo 456 /457
Popis: ruční postřikovač pro ošetření 
rostlin a dezinfekční práce v privátním 
i profesionálním sektoru, extrémně robustní 
a profesionální konstrukce odolná vůči UV 
záření, velký plnící otvor
Součástí dodávky: 2 trysky – pro plošný 
a pro kruhový postřik

Postřikovač SoLo 458
Popis: ruční postřikovač pro ošetření 
rostlin a dezinfekční práce v privátním 
i profesionálním sektoru, extrémně robustní 
a profesionální konstrukce odolná vůči UV 
záření, velký plnící otvor
Součástí dodávky: 2 trysky – pro plošný 
a pro kruhový postřik

2.1. APLIKáTORY
SOLO – RUČNÍ A POjÍZDNé TLAKOVé POSTŘIKOVAČE 

Řada CLASSIC COMFORT PRO

Model 403 404 408 409 453 401 402 461 462 456 457 458

Objem v litrech 1,25 2 5 7 11 1 2 5 7 5 7 9

Max.tlak (bar) 2 2 2 2 2 2,5 2,5 3 3 3 3 3

Vlastní hmotnost (kg) 0,49 0,55 1,2 1,4 3,5 0,39 0,46 1,5 1,7 2,6 2,8 3,0

Trubka postřiku (cm) – – 40 40 40 nerez nerez 50 50 50 50 50

Těsnění NBR NBR NBR NBR NBR Viton Viton NBR NBR NBR NBR NBR
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ŘADA CLASSIC

Postřikovač SoLo 473 D 
Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na 
ochranu rostlin a různých dezinfekčních 
a čistících prostředků, možnost namontová-
ní páky nalevo i napravo
Součástí dodávky: 2 trysky – pro plošný 
a pro kruhový postřik

Postřikovač SoLo  
NovA 424 Classic
Popis: poloprofesionální pístový–zádový 
postřikovač od renomovaného výrobce 
vhodný k aplikaci přípravků na ochranu rost-
lin mimo postřikových repelentů
Součástí dodávky: nastavitelná univer-
zální tryska

Postřikovač SoLo 425 Classic
Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na 
ochranu rostlin a různých dezinfekčních 
a čistících prostředků, možnost namontová-
ní páky nalevo i napravo
Součástí dodávky: 2 trysky – pro plošný 
a pro kruhový postřik

Postřikovač SoLo 435 Classic
Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na 
ochranu rostlin a různých dezinfekčních 
a čistících prostředků, možnost namontová-
ní páky ergonom.tvaru nalevo i napravo
Součástí dodávky: 2 trysky – pro plošný 
a pro kruhový postřik

Postřikovač SoLo 475 Classic
Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na 
ochranu rostlin a různých dezinfekčních 
a čistících prostředků, možnost namontová-
ní páky nalevo i napravo
Součástí dodávky: 2 trysky – pro plošný 
a pro kruhový postřik

ŘADA CoMFoRT

Postřikovač SoLo 425 Comfort
Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na 
ochranu rostlin a různých dezinfekčních 
a čistících prostředků, možnost namontová-
ní páky ergonom.tvaru nalevo i napravo,  
3 nastavitelné délky páky
Součástí dodávky: 2 trysky – pro plošný 
a pro kruhový postřik, včetně skládacího 
madla a držadla na trubku

Postřikovač SoLo 475 
Comfort
Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na 
ochranu rostlin a různých dezinfekčních 
a čistících prostředků, možnost namontová-
ní páky ergonom.tvaru nalevo i napravo,  
3 nastavitelné délky páky
Součástí dodávky: 2 trysky – pro plošný 
a pro kruhový postřik, včetně skládacího 
madla a držadla na trubku

ŘADA PRo

Postřikovač SoLo 425 Pro
Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na 
ochranu rostlin a různých dezinfekčních 
a čistících prostředků, možnost namonto-
vání páky ergonom. tvaru nalevo i napravo, 
3 nastavitelné délky páky, profesionální 
systém popruhů
Součástí dodávky: 2 nastavitelné 
mosazné trysky – pro plošný a pro kruhový 
postřik, včetně skládacího madla a držadla 
na trubku

Postřikovač SoLo 475 Pro
Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na 
ochranu rostlin a různých dezinfekčních 
a čistících prostředků, možnost namonto-
vání páky ergonom. tvaru nalevo i napravo, 
3 nastavitelné délky páky, profesionální 
systém popruhů
Součástí dodávky: 2 nastavitelné 
mosazné trysky – pro plošný a pro kruhový 
postřik, včetně skládacího madla a držadla 
na trubku

SOLO - ZÁDOVé POSTŘIKOVAČE

Řada CLASSIC COMFORT PRO

Model 473 D NOVA 424 425 435 475 425 475 425 475

Objem v litrech 12 15 15 20 15 15 15 15 15

Typ čerpadla membrána píst píst píst membrána píst membrána píst membrána

Max.tlak (bar) 4 4 4 4 4 6 4 6 4

Nastavitelný tlak ne ne ne ne ne ano ano ano ano

Vlastní hmotnost (kg) 4,2 5,1 4,4 5,0 4,6 4,5 4,7 5,2 5,4

Trubka postřiku (cm) 50 50 50 50 50 50 50 50–90 50–90

Manometr ne ne ne ne ne ne ne ano ano

Těsnění NBR NBR NBR NBR NBR Viton Viton Viton Viton
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SOLO - BATERIOVé A MOTOROVé POSTŘIKOVAČE

ŘADA CLASSIC

Postřikovač SoLo 460 Li
Popis: praktický, univerzální 1 lt akumu-
látorový postřikovač do domácnosti a na 
zahradu, rychlé nabití pomocí USB kabelu, 
nastavitelná tryska (jemná rozptýlená mlha 
nebo silný rovný proud)
Součástí dodávky: USB nabíjecí kabel
NovINKA PRo RoK 2020

Postřikovač SoLo 441
Popis: akumulátorový postřikovač vhodný 
pro práci v exteriéru i uzavřených prostorech, 
hodící se pro všechny poloprofesionální uživa-
tele, vyměnitelná a snadno přístupná lithiová 
baterie, držák trubky postřiku, nádrž odolná 
vůči UV záření, ergonomicky tvarovaná nádrž
Součástí dodávky: nastavitelná kuželová 
tryska
NovINKA PRo RoK 2020

ŘADA CoMFoRT

Postřikovač SoLo 417
Popis: akumulátorový postřikovač pro práci 
nejen v uzavřených prostorách (např.skleníky), 
ale i velkých zahradních centrech, potravinář-
ství či terénní a lesní údržbě, nádrž odolná 
vůči UV záření s držákem na trubku postřiku, 
polstrování zad a ramenních popruhů
Součástí dodávky: štěrbinová tryska pro 
plošný postřik

ŘADA PRo

Postřikovač SoLo 416 Li
Popis: akumulátorový postřikovač vhodný 
do exteriéru i uzavřených prostor, velmi 
tiché čerpadlo poháněné elektromotorem, 
nádrž vybavena vypouštěcí hadičkou, nad-
standardně velký plnící otvor, nádrž odolná 
vůči UV záření s držákem na trubku postřiku, 
polstrování zad a ramenních popruhů, 
pásový popruh
Součástí dodávky: šterbinová tryska pro 
plošný postřik

Postřikovač SoLo 433 H
Popis: motorový postřikovač s 4-taktním 
motorem pro práci v ovocných sadech, 
parcích s vysokými stromy a keři, v země-
dělství či terénních úpravách, velký plnící 
otvor, nerezový plnící filtr, nádrž odolná vůči 
UV záření s držákem na trubku postřiku, 
nadstandardní polstrování zad a širokých 
ramenních popruhů
Součástí dodávky: nerezová dvojitá 
tryska

Příslušenství k postřikovači 
SoLo 433 H
viz strana 27

Řada CLASSIC COMFORT PRO

Model 460 Li 441 417 416 Li 433 H

Objem v litrech 1 16 18 20 20

Typ baterie / motoru Lithiová-iontová Lithiová-iontová Pb / gel Lithiová-iontová Honda 4-taktní

Typ čerpadla elektrické, 
3,7V/1,4Ah

elektrické, 
11,1V/2,5Ah

elektrické, 
12V/7,2Ah

elektrické, 
11,1V/7,8Ah

dvojité pístové

Max.tlak (bar) 2 2,5 2,5 / 4,3 2,5 / 4,3 30

Vlastní hmotnost (kg) 0,3 3,7 7,6 5,2 9,8

Trubka postřiku (cm) ne 50 50 50–90 nerez 50

Manometr ne ne ano ano ano

Web: www.lescr.cz  l  E-shop: www.e-lescr.cz
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ŘADA PRo

Rosič SoLo 451-01
Popis: vhodný k ošetřování vinohradů, 
sadů, zalesněných ploch, zahrad i parků, 
k dezinfekci a likvidaci škůdců ve skladech, 
stájích, atd., velký plnící otvor, nerezový 
plnící filtr, nádrž odolná vůči UV záření, 
nadstandardní polstrování zad a širokých 
ramenních popruhů
Součástí dodávky: speciální rosící tryska 
a 4 možná nastavení (dalekonosná tryska, 
mřížka širokého rozsahu, vratná a dvousměr-
ná mřížka)

Rosič SoLo 452 MASTER 
Popis: rosič s využitím nejmodernějších 
technologií, vhodný k ošetřování vinohradů, 
sadů, zalesněných ploch, zahrad, parků nebo 
k dezinfekci a likvidaci škůdců ve skladech, stá-
jích apod., velký objem palivové nádrže spolu 
s malou spotřebou a velice nízkou váhou 
umožňuje dlouhou provozní dobu stroje, jed-
noduché spuštění a efektivní tlumení vibrací
Součástí dodávky: speciální rosící tryska 
a 4 možná nastavení (dalekonosná tryska, 
mřížka širokého rozsahu, vratná a dvousměr-
ná mřížka)
NovINKA PRo RoK 2020

Rosič SoLo 423 Port
Popis: rosič s vylepšenou technologií motoru, 
vhodný k ošetření zalesněných ploch, sadů, 
vinohradů, parků i zahrad, použití rovněž ve 
skladech či stájích, možnost používat vyšší 
koncentrace postřiku, velký plnící otvor, nere-
zový plnící filtr, nádrž odolná vůči UV záření, 
nadstandardní polstrování zad a širokých 
ramenních popruhů
Součástí dodávky: speciální rosící tryska 
a 4 možná nastavení (dalekonosná tryska, 
mřížka širokého rozsahu, vratná a dvousměr-
ná mřížka)

Model 451-01 452 MASTER 423 Port

Objem v litrech 12 12 12

Motor SOLO 
2-taktní

SOLO 
2-taktní

SOLO 
2-taktní

Objem motoru (cm3) 66,5 66,5 72,3

Výkon motoru kW (HP) 2,1 (2,9) 2,1 (2,9) 3,0 (4,1)

Max.objem vzduchu (m3/h) 1400 1400 1400

Horizontální dosah (m) 11,5 11 12

Vlastní hmotnost (kg) 11,8 9,6 11

SOLO - MOTOROVé ROSIČE

OSTATNÍ APLIKÁTORY

Dávkovač Stutoxu
Popis: dávkovací hůl na aplikaci rodenticidu 
Stutox do nor (na 1 naplnění 150–200 ošet-
řených nor), délka 96,5 cm, regulace dávky 
pomocí 2 matek na spodní části dávkovače
Materiál: pozinkovaný plech, plast 

Foukač motorový SoLo 468  
Popis: foukač s velkým objem palivové 
nádrže, nízkou spotřebou a minimální váhou 
umožňuje dlouhou provozní dobu stroje, 
2-taktní motor, objem 66,5cm3,  výkon 2,1kW, 
maximální objem vzduchu 1 400 m3/h
NovINKA PRo RoK 2020

Gardim Sprayer
Popis: vysokotlaký pojízdný postřikovač se 
4-T motorem Honda, s vlastním pohonem 
a 120 lt nádrží, maximální dostřik 9 m, pracovní 
tlak 30 bar, pro profesionální uživatele v lesnic-
tví, zahradnictví, sadařství i komunálu, nebo 
pro soukromé ošetřování zahrad a pozemků
Součástí dodávky: 10 lt nádrž na mytí 
rukou, hadice 25 m s navíjecím systémem
váha: 85 kg

Hypo-sekerka
Popis: aplikační zařízení pro efektivní redukci 
přemnožených náletů a výmladků zejména 
listnatých dřevin nastojato, při záseku do 
kmínku dojde k pohybu pístu uvnitř sekerky, 
tím se aplikuje přípravek do vodivých pletiv 
dřeviny a zároveň dojde k nasátí nového 
roztoku

Dávkování: u odolnějších listnáčů (tvrdých 
dřevin) 1 zásek na každých 8-10 cm obvodu 
kmene, u citlivějších dřevin (měkké listnáče)  
1 zásek na cca 20 cm obvodu kmene, doporu-
čená koncentrace roztoku glyfosátu je 15% 
obsah: 3 litrový kanystr

Knotová hůl KL-17 / 22 / 35
Popis: zařízení pro cílenou aplikaci 
kontaktních herbicidů s účinnou látkou 
glyfosát, roztok je z duté násady nasáván 
knotem a aplikován přesnou, bezúletovou 
technologií na nežádoucí vegetaci, nasá-
kavost knotu se reguluje objímkami, délka 
knotu 17, 22 nebo 35 cm 
obsah: 0,6 litru

Knot k holi KL-17
Knot k holi KL-22
Knot k holi KL-35
Popis: náhradní knot k herbicidní holi KL-17 
(délka knotu 17 cm), KL-22 (délka knotu 22 cm) 
a KL-35 (délka knotu 35 cm), včetně 2 objímek

Kartáč na sazenice rovný
Popis: kartáč pro obouruční aplikaci repe-
lentních přípravků nátěrem
Materiál: fíbr, násada z bukového dřeva

Kartáč na sazenice točený
Popis: kartáč pro jednoruční aplikaci repe-
lentních přípravků nátěrem
Materiál: směs fíbr + silon + žíně, násada 
z bukového dřeva

Web: www.lescr.cz  l  E-shop: www.e-lescr.cz
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OSTATNÍ APLIKÁTORY

Mankar-GP 70-110
Popis: ULV postřikovač pro aplikaci koncen-
trovaných glyfosátů, obsahuje 2 ULV hlavice, 
šířka záběru je variabilní (70–110 cm), přísun 
koncentrátu zajišťuje speciální pumpa, která 
je závislá na otočení kola, aku baterie zabez-
pečuje až 8 hodin práce na jedno nabití
Součástí dodávky: nabíječka baterie
váha: 19,5 kg

Mantra 
Popis: ruční ULV postřikovač pro aplikaci 
koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 1 ULV 
hlavici, šířka záběru je 50 cm, aku baterie 
zabezpečuje až 16 hodin práce na jedno nabití, 
postřikovač je vhodný do lesních kultur a plan-
táží, obsah náplně 1 litr vystačí až na 0,33 ha
Součástí dodávky: nabíječka baterie
váha: 5 kg

Postřikovač CP 15
Popis: jednoduchý membránový postři-
kovač, vhodný pro plošnou i pomístnou 
aplikaci, pro práci v zahradách, lesích i pro 
péči o městskou zeleň, robustní a zároveň 
lehká konstrukce, nádrž 15 lit
Součástí dodávky: nástavec 50 cm, tryska 
pro plošný a pro kruhový postřik
váha: 3,35 kg

Postřikovač CP 3
Popis: membránový postřikovač s regulací 
tlaku (1,5 bar nebo 3 bar), vhodný pro práci 
v zahradách, lesích i pro péči o městskou 
zeleň, nastavitelná obsluha pro pravou i levou 
ruku, nádrž 20 lit
Součástí dodávky: nástavec 50 cm, tryska 
pro plošný a pro kruhový postřik
váha: 5 kg

Postřikovač voLPI  
v.black Elektron 
Popis: akumulátorový membránový postři-
kovač pro běžné uživatele, vhodný pro práci 
ve sklenících, sadech a zahradách, silná lithiová 
baterie, nastavitelný pracovní tlak max. 5 barů 
pomocí otočného regulátoru, aktuální stav ba-
terie zobrazen na displeji voltmetru, nádrž 12 lt
Součástí dodávky: nastavitelná mosazná 
kuželová tryska a vějířová tryska
váha: 3,5 kg

Pulmic FENIX 35
Popis: ruční CDA postřikovač pro aplikaci 
mírně ředěných glyfosátů, obsahuje 1 CDA hla-
vici, šířka záběru je 40 cm, velikost kapek 350 
mikronů, Li-ion baterie zabezpečuje až 8 hodin 
práce na jedno nabití, postřikovač je vhodný 
do lesních kultur, plantáží a komunální sféry, 
obsah náplně 5 litrů vystačí až na 0,2 ha
Součástí dodávky: nabíječka baterie
váha: 2,5 kg

Rozmetadlo SoLo 421
Popis: přenosné rozmetadlo pro aplikaci 
sypkých materiálů, např. chemických pří-
pravků, hnojiv, semen, posypové soli, krmiv, 
písku, absorbentů olejů, atd, stroj se nosí na 
hrudi zavěšený na popruhu přes krk 
obsah: až 9 kg sypké náplně

Štětec na nátěr kmenů
Popis: kulatý štětec na nátěr repelentů 
(např. Recervin)
Materiál: silon, násada z bukového  
dřeva

Taška aplikační  
na Cervacol
Popis: taška přes rameno určená pro po-
hodlnější aplikaci repelentu Cervacol extra
Materiál: polyester 
Balení: 1 ks

vypalovač plevele MESTo
vypalovač plevele MESTo 
náhradní kartuš
Popis: likvidace plevelu pomocí PB hořáku
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřeň
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NáKUPEM ZBoží U vŠECH NAŠICH SPoLEčNoSTí PŘISPíváTE  

NA ZALESNěNí PLoCH Po KůRovCové KALAMITě NA vYBRANýCH 

LoKALITáCH v čESKé REPUBLICE. Z KAžDé FAKTURACE 

PŘISPíváME NA NáKUP SADEBNíHo A PěSTEBNíHo MATERIáLU. 
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Tryska Lurmark AN 0,6 žlutá
Tryska Lurmark AN 1,2 zelená
Tryska Lurmark AN 1,8 modrá
Tryska Lurmark AN 2,4 červená
Popis: deflekční trysky Lurmark PoliJet AN 
speciálně pro zádové postřikovače, vhodné pro 
aplikaci herbicidů v lesnictví, sadech, vinicích, 
barevný kód udává úhel rozstřiku, šířku záběru  
a průtočné množství 

Tryska plný kužel TG 1/3/4/6/8
Popis: velice kvalitní mosazné trysky pro 
postřik plným kuželem, číselné označení 
značí průměr postřikového otvoru v mm, 
od typu TG 3 jsou trysky vhodné i na postřik 
hustších postřikových repelentů

Tryska SoLo nastavitelná
Popis: mosazná tryska s nastavitelným 
tvarem postřiku od jemného rozprašování 
až po soustředný paprsek, např. k cílenému 
ošetření na velkou vzdálenost

Tryska Albuz ADI 015 zelená
Tryska Albuz ADI 02 žlutá
Tryska Albuz ADI 04 červená
Popis: tryska se sníženým rizikem úletu pro 
všechny typy ošetření – aplikace herbicidů, 
fungicidů, insekticidů

ZELENÁ  ŽLUTÁ ČERVENÁ

 ADI 015 ADI 02 ADI 04
 (80 mesh) (50 mesh) (50 mesh)

tlak (bar)
 2 2,5 3 3,5 4 2 2,5 3 3,5 4 2 2,5 3 3,5 4

průtok (l/min)
0,49 0,54 0,60 0,64 0,69 0,66 0,73 0,80 0,86 0,91 1,31 1,46 1,60 1,73 1,85

Tryska Albuz AvI 03 modrá
Tryska Albuz AvI 04 červená
Tryska Albuz AvI 05 hnědá
Popis: bublinkové trysky z keramického 
materiálu, odolávající únosu větrem, vhodné 
pro všechny typy přípravků

MODRÁ  ČERVENÁ HNěDÁ

 AVI 03 AVI 04 AVI 05
 (50 mesh) (50 mesh) (50 mesh)

tlak (bar)
 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6

průtok (l/min)
0,98 1,20 1,39 1,55 1,70 1,31 1,60 1,85 2,07 2,27 1,63 2,00 2,30 2,58 2,63

Tryska Lurmark FCX02 žlutá
Tryska Lurmark FCX03 modrá
Tryska Lurmark FCX04 červená
Popis: trysky Lurmark FCX s plným kuželem 
postřiku, vhodné pro prostorovou aplikaci 
např. fungicidů a insekticidů, vhodné pro bo-
dové aplikace např. repelentů, velmi jemné 
spektrum kapiček (vynikající pro rosiče), úhel 
výstřiku 80o 

ŽLUTÁ  MODRÁ ČERVENÁ

FCX 02  FCX 03 FCX 04
(100 mesh) (50 mesh) (50 mesh)

tlak (bar)
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

průtok (l/min)
0,74 1,05 1,29 1,49 1,66 1,12 1,58 1,93 2,23 2,49 1,49 2,10 2,58 2,98 3,33

2.2. PŘÍSLUŠENSTVÍ 
K APLIKAČNÍ TECHNICE

APLIKAČNÍ TRYSKY

TG-1 TG-3 TG-4 TG-6 TG-8

tlak (bar)

2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5

průtok (l/min)

0,74 0,85 0,94 2,23 2,55 2,82 3,08 3,56 3,98 4,59 5,30 5,92 6,17 7,12 7,96
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K POSTŘIKOVAČŮM SOLO

…když Vám na lese záleží…

Akumulátor 7,2 Ah 
Popis: výkonná baterie 12 V pro postřiko-
vač SOLO 417 se zvýšenou kapacitou 7,2 Ah

Kabel pro dobíjení
Popis: kabel pro externí dobíjení akumulá-
toru postřikovače Solo 417

Kryt postřiku kulatý
Popis: kryt k ochraně vedlejších kultur při 
aplikaci herbicidů, včetně trysky FCX 02 pro 
plný kužel

Kryt postřiku oválný
Popis: kryt pro ochranu pěstovaných kultur 
a vodních nádrží před úletem jemných ka-
pek, vymezuje rozsah postřiku, včetně trysky 
F02-80 pro plošný postřik 

Kuličkový ventil – filtr
Popis: zabraňuje ukapávání při vypnutí 
ručního ventilu

Manometr
Popis: měřič tlaku do 10 barů s přípojkami, 
pro přesnou aplikaci postřiku požadovaným 
tlakem

Nosník 2 trysek ohebný
Popis: ohebný nosník, 60 cm, pro postřik 
dvou řádků nebo jednoho řádku z obou stran

Nosník 2 trysek PvC
Popis: nosník 60 cm se dvěma tryskami pro 
ošetření dvou řad a větších ploch

Nosník 4 trysek hliníkový
Popis: extrémně lehký nosník 120 cm,  
dá se nosit s nesenými postřikovači  
vpředu nebo vzadu

Popruhy profesionální
Popis: profesionální systém popruhů pro ne-
sení zádových postřikovačů, inspirováno trendy 
v oblasti outdoorových činností a sportů

Prodloužení ohebné
Popis: ohebné prodloužení postřikové 
trubky, 15 cm, ohyb až 180o, pro individuální 
ochranu rostlin a čištění

Ruční ventil 
Popis: profesionální ruční ventil s přípojkou 
pro manometr, dětskou pojistkou a aretací 
pro dlouhodobý postřik

Sada těsnění 461/462/463
Sada těsnění 456/457
Sada těsnění 473P/425/435
Sada těsnění 473D/475/485
Popis: sada obsahuje všechna náhradní 
těsnění pro daný typ postřikovače 

Sada těsnění 456 Pro viton
Sada těsnění 425/435 viton
Sada těsnění 475/485 viton
Popis: sada obsahuje všechna náhradní 
těsnění pro daný typ postřikovače

Tlakový ventil
Popis: přetlakový ventil s integrovanou 
koncovkou pro pohodlnou možnost tlaková-
ní kompresorem, k postřikovačům řady PRO 
456, 457, 458

Trubka univerzální
Popis: univerzální trubka použitelná 
u všech konvových a zádových postřikovačů, 
včetně trysky a ručního ventilu

Trubka  
teleskopická 25–58 cm
Popis: prodloužení pro ruční postřikovače 
401/402 pro pohodlnou práci při zemi a nad 
hlavou

Trubka postřiku PvC 50 cm
Popis: trubka s plochou tryskou z velmi 
odolného plastu

Trubka prodlužovací  
PvC 50 cm
Popis: trubka pro zvýšení dosahu

Trubka postřiku  
mosazná 50 cm
Trubka postřiku  
mosazná 75 cm
Popis: trubka pro pohodlnou práci např. 
s nosníkem trysek nebo krytem postřiku

Trubka teleskopická  
mosazná 57–100 cm
Popis: trubka k univerzálnímu použití díky 
nastavitelné délce

Trubka postřiku  
mosazná 150 cm
Popis: trubka pro zvýšení dosahu, např. 
na živé ploty, keře, dvoudílná

Trubka postřiku  
karbonová 120 cm
Popis: velmi lehká trubka z uhlíkových vlá-
ken pro práci bez únavy, hmotnost 60 g

Trubka teleskopická  
karbonová 60–120 cm
Trubka teleskopická  
karbonová 120–230 cm
Popis: velmi lehká trubka z uhlíkových vlá-
ken pro práci bez únavy ve výškách, hmot-
nost 75 g (60–120 cm) a 120 g (120–230 cm)
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K POSTŘIKOVAČŮM SOLO 433H
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Trubka postřiku 120 cm 
Popis: trubka s výměnnou tryskou (2 trysky 
o koncových průměrech 2,2 a 2,8 mm), zele-
né madlo s regulací průtoku trubkou, vhod-
ná k ošetření stromů ve velkých výškách

Trubka teleskopická  
120–230 cm
Popis: trubka k univerzálnímu použití díky 
nastavitelné délce

Tryska dvojitá
Popis: dvojtryska Y, dodávaná běžně s no-
vým postřikovačem SOLO 433 

Název Katalog.číslo
Akumulátor 7,2 Ah 11360 - - - - - - - - - •
Kabel pro dobíjení 59789 - - - - - - - - - •
Kryt postřiku kulatý 49480 - - • • • • • • • •
Kryt postřiku oválný 49430 - - • • • • • • • •
Kuličkový ventil - filtr 49539 - - • • • • • • • •
Manometr 49356 - - • • • • • • • •
Nosník 2 trysek ohebný 49411 - - • • • • • • • •
Nosník 2 trysek PVC 49514 - - • • • • • • • •
Nosník 4 trysek hliníkový 49299 - -     • • • 
Popruhy profesionální 49599 - - - - - - • - • -
Prodloužení ohebné 49450 - • • • • • •
Ruční ventil 49440 - - • • • • • • • •
Sada pro přestavbu zád. postřikovačů COMFORT – PRO  49475 - - - - - - • - - -
Sada těsnění 461/462/463 49551 - - • • • • • • • •
Sada těsnění 456/457 49441 - - - - • - - - - -
Sada těsnění 473P/425/435 49442 - - - - - • • • - -
Sada těsnění 473D/475/485 49443 - - - - - - - - • -
Sada těsnění 456 Pro Viton 49577 - - - - - • - - - -
Sada těsnění 425 / 435 Viton 49578 - - - - - - • - - -
Sada těsnění 475 / 485 Viton 49579 - - - - - - - • - -
Tlakový ventil 49590 - - - - - • - - - -
Trubka teleskopická 25-58 cm 49628 - • - - - - - - - -
Trubka postřiku PVC 50 cm 49439 - - • • • • • • • •
Trubka prodlužovací PVC 50 cm 49513 - - • • • • • • • •
Trubka postřiku mosazná 50 cm 49519 - - • • • • • • • •
Trubka postřiku mosazná 75 cm 49428 - - • • • • • • • •
Trubka teleskopická mosazná 57-100 cm 49478 - - • • • • • • • •
Trubka postřiku mosazná 150 cm 49528 - - • • • • • • • •
Trubka postřiku karbonová 120 cm 49449 - - • • • • • • • •
Trubka teleskopická karbonová 60-120 cm 49457 - - • • • • • • • •
Trubka teleskopická karbonová 120-230 cm 49445 - - • • • • • • • •
Trubka univerzální 49610 - - • • • • • • • 

• doporučujeme • vhodné  nedoporučujeme – nelze použít
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Hadice vysokotlaká 
Popis: hadice délky 10 m, umožňuje vzdálit 
se při práci od přístroje

Nosník 4 trysek
Popis: nosník z ušlechtilé oceli 100 cm se  
4 tryskami + trubka z ušlechtilé oceli 75 cm, 
ideální pro stříkání širokého pásu

Trubka prodlužovací 
120 cm
Popis: trubka pro zvýšení dosahu

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
K POSTŘIKOVAČŮM SOLO

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROSIČŮM SOLO
čerpadlo přídavné  
k SoLo 423
čerpadlo přídavné  
k SoLo 452
Popis: přídavné čerpadlo kapaliny

Sada pro přestavbu 
Popis: sada umožňující přestavbu rosiče 
423 na rozprašovač 

Trubice prodlužovací
Popis: trubka 60 cm, více možností kombi-
nací při použití spolu s čerpadlem kapaliny

27
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Rukavice Ansell
Popis: antistatické, pro běžné chemikálie, 
proti mechanickým rizikům, nitril 0,38 mm, 
délka 33cm, velurová úprava uvnitř, reliéfní 
povrch dlaně a prstů
Materiál: nitril
velikost: 11 (pánské), 8 (dámské)
Balení: 12 párů 

Rukavice DIPPER
Popis: bezešvý úplet s pružným zápěstím, polo-
máčený v přírodním latexu, protiskluzná úprava 
povrchu dlaně a prstů, velmi odolné proti oděru
velikost: 10 (pánské), 8 (dámské) 
Materiál: bavlna, latex
Balení: 12 párů

Rukavice HARRIER
Popis: šitý bavlněný úplet polomáčený 
v modrém nitrilu (2x), pružný náplet na 
zápěstí
velikost: 10 (pánské), 8 (dámské)
Materiál: bavlna, nitril
Balení: 12 párů

Rukavice KITTIWAKE
Popis: šitý bavlněný úplet polomáčený 
v silné vrstvě modrého nitrilu (3x), pružný 
náplet na zápěstí, barva modrá
velikost: 10
Materiál: bavlna, nitril
Balení: 12 párů

Rukavice nitril BARBARY
Popis: jednorázové nitrilové nesterilní ruka-
vice pudrované, bez příměsí
Materiál: nitril
velikost: XL (pánské), L (dámské)
Balení: 100 ks

Rukavice Nitri Guard Plus
Popis: rukavice odolné chemikáliím, s proti-
skluzovou úpravou
Materiál: nitril
velikost: 11 (pánské), 8 (dámské)
Balení: 12 párů 

Rukavice PvC ProChem
Popis: rukavice odolné chemikáliím, s proti-
skluzovou úpravou a vnitřním úpletem
Materiál: bavlna, PVC
velikost: 11 (pánské), 8 (dámské)
Balení: 12 párů 

Rukavice REDSTART
Popis: šitý bavlněný úplet máčený v PVC, 
délka rukavic 35cm 
velikost: 10
Materiál: bavlna, PVC
Balení: 12 párů

Rukavice REDWING
Popis: silný hrubý úplet napuštěný latexem, 
silná vrstva latexu na dlani a prstech
velikost: 10
Materiál: bavlna, latex
Balení: 12 párů

RUKAVICE

2.3. RUKAVICE, OCHRANNÉ POMůCKY

Tryska ULv
Popis: tryska pro přesné dávkování, včetně 
dávkovacího zařízení

Tryska rosící dvojitá
Popis: tryska k rozšíření paprsku nebo 
k současnému ošetření dvou řad jedné 
kultury, s přídavnými koncovkami lze použít 
i v úzkých řádcích

Název Katalog.číslo 423 452
Čerpadlo přídavné k SOLO 423 49117 • -
Čerpadlo přídavné k SOLO 452 49117 - •
Sada pro přestavbu 49233 • -
Trubice prodlužovací 49333 • •
Tryska ULV 49479 • •
Tryska rosící dvojitá 49137 • •
• doporučujeme 
-   nelze použít
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OCHRANNé POMŮCKY

Brýle E.A.R. 
Popis: ochranné brýle vhodné i přes diopt-
rické brýle, čirý zorník
Materiál: polykarbonát

Brýle BB 19
Popis: ochranné uzavřené brýle s přímou 
ventilací, ochrana proti hrubému prachu 
nebo pomalu letícím částicím, čirý zorník
Materiál: polykarbonát

Filtr 6057 ABE1
Popis: filtr k polomasce 6000 a 7500, ochra-
na proti organickým výparům, anorganickým 
a kyselým plynům
Balení: 1 pár (2 ks)

Maska  
celoobličejová 3M 6800
Popis: maska pro vícenásobné použití, 
minimální údržba, maximální pohodlí, velmi 
nízká hmotnost (450g), široké zorné pole, 
polykarbonátový zorník odolný proti nárazu 
a poškrábání
Materiál: měkká hypoalergenní výstelka 
obličejové části 
velikost: S, M, L

Polomaska filtrační 3M 6200
Popis: polomaska pro vícenásobné použití, 
která po osazení příslušnými filtry chrání 
dýchací orgány uživatele proti pevným čás-
ticím, plynům a výparům, bajonetový systém 
pro připevnění filtrů 3M
Materiál: lehký antialergický elastomer
velikost: S, M, L

Polomaska filtrační 3M 7500 
Popis: polomaska s dlouhou životností, 
po osazení příslušnými filtry chrání dýchací 
orgány uživatele proti pevným částicím, 
plynům a výparům, bajonetový systém pro 
připevnění filtrů 3M
Materiál: měkký eudermický silikon
velikost: S, M, L

Kombinéza Tyvek Protech 
Popis: ochranný antistatický oblek s kapucí, 
bez silikonů, materiál oděvu odolává vodě, 
roztokům chemikálií, azbestu a prachu, 
barva bílá, výrobce DuPont
Materiál: netkaný polyetylén
velikost: L, XL

Návleky na nohy dlouhé
Popis: dlouhé návleky na nohy s druky na 
upnutí k opasku
Materiál: PVC
velikost: univerzální
Balení: 1 pár

Návleky na nohy krátké
Popis: krátké návleky na nohy s pružnou 
gumou na 3 místech a drukem ve spodní 
části
Materiál: PVC
Balení: 1 pár

Návleky na ruce
Popis: ochranné návleky na ruce do mok-
rého terénu
Materiál: PVC
velikost: univerzální, délka 38 cm
Balení: 1 pár

Bunda Flexorain
Popis: pohodlná pracovní bunda, elastická, 
100% nepromokavá, lehký materiál propust-
ný pro vodní páry, olivová barva
Materiál: 100% polyester, pogumováno 
100% polyuretanem 
velikost: S–3XL

Kalhoty laclové  
Flexorain 
Popis: pohodlné pracovní kalhoty, elas-
tické, 100% nepromokavé, lehký materiál 
propustný pro vodní páry, olivová barva 
velikost: S–XXXL
Materiál: 100 % polyester, pogumováno 
100% polyuretanem

Holiny BoRE nezateplené
Popis: gumová nezateplená obuv určená 
pro běžné použití
Materiál: směs přírodního a syntetického 
kaučuku
velikost: 38–48

Holiny BoRE zateplené  
neoprenem/plyšem
Popis: gumová zateplená obuv určená 
pro běžné použití v chladných ročních 
obdobích, podšívka z neoprenu nebo plyše 
zajišťuje dokonalou tepelnou izolaci a vysoký 
komfort při nošení
Materiál: směs přírodního a syntetického 
kaučuku, uvnitř neopren nebo plyš
velikost: 38–48
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3.1. PLETIVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ
LESNICKÁ PLETIVA

Pletiva standard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ pletiva 100 / 8 / 15 120 / 10 / 15 150 / 14 / 15 160 / 15 / 15 160 / 19 / 15 160 / 20 / 15 160 / 23 / 15 200 / 17 / 15 200 / 22 /15 200 / 25 / 15
Výška 100 cm 120 cm 150 cm 160 cm 160 cm 160 cm 160 cm 200 cm 200 cm  200 cm
Počet vodorovných  
drátů 8 10 14 15 19 20 23 17 22 25

 2 x 20 3 x 20 3 x 20 2 x 20 3 x 20 1 x 20     1 x 20 5 x 20 3 x 20 3 x 20
Vzdálenost mezi  2 x 15 2 x 15  2 x 15 4 x 15 2 x 15 2 x 15     2 x 15 3 x 15 2 x 15 2 x 15
vodorovnými dráty 3 x 10 2 x 10 4 x 10 4 x 10 1 x 10 6 x 10     3 x 10 3 x 10 6 x 10 3 x 10
  2 x 5 4 x 5 4 x 5 12 x 15 10 x 5     16 x 5 5 x 5 10 x 5 16 x 5
Vzdálenost mezi  
svislými dráty 15 15 15 15 15  15 15 15 15 15
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Pletivo uzlové lehké
Popis: lehké provedení pletiv s běžnou kvalitou drátů, vhodné pro základní ochranu vysazených kultur, především 
proti srnčí zvěři
Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 60 g/m2

Průměr drátů: okrajové 2,0 mm, vodorovné a svislé 1,6 mm
životnost: 7 let
Dodávané výšky: 150, 160, 180, 200 cm
Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)

Pletivo uzlové standard
Popis: středně těžké pletivo s běžnou kvalitou drátů, vhodné na ochranu  
kultur proti všem druhům volně žijící zvěře v ČR (především však proti srnčí)
Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 60 g/m2

Průměr drátů: okrajové 2,2 mm, vodorovné a svislé 1,8 mm
životnost: 10 let
Dodávané výšky: 100, 120, 150, 160 a 200 cm
Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)

Pletiva lehká 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ pletiva 150 / 13 / 15 150 / 14 / 15 150 / 20 / 15 160 / 15 / 15 160 / 20 / 15 160 / 23 / 15 180 / 20 / 15 200 / 17 /15 200 / 19 /15 200 / 22 / 15
Výška 150 cm 150 cm 150 cm 160 cm 160 cm 160 cm 180 cm 200 cm  200 cm                200 cm
Počet vodorovných  
drátů 13 14 20 15 20 23 20 17 19                  22

 3 x 20 3 x 20 1 x 20 2 x 20 1 x 20 1 x 20 4 x 20 4 x 20 3 x 20                3 x 20
Vzdálenost mezi  3 x 15 2 x 15  2 x 15 4 x 15 2 x 15 2 x 15 2 x 15 3 x 15 2 x 15                2 x 15
vodorovnými dráty 3 x 10 4 x 10 4 x 10 4 x 10 6 x 10 3 x 10 1 x 10 6 x 10 9 x 10                6 x 10
 3 x 5 4 x 5 12 x 5 4 x 5 10 x 5 16 x 5 12 x 5 3 x 5 4 x 5                10 x 5
Vzdálenost mezi  
svislými dráty 15 15 15 15 15 15 15 15 15                   15
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LESNICKÁ PLETIVA

...když Vám na lese záleží...

Pletivo uzlové těžké
Popis: těžké pletivo se silnými dráty, vhodné na chovatelské účely (oborní a farmový chov) 
Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 50 g/m2

Průměr drátů: okrajové 2,8 mm, vodorovné a svislé 2,0 mm
životnost: více jak 10 let
Dodávané výšky: 125, 150, 160, 180, 200 cm
Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)

Pletiva těžká 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ pletiva 100 / 11 / 15 125 / 13 / 15 150 / 14 / 15 160 / 15 / 15 160 / 20 / 15 160 / 23 / 15 180 / 18 / 15 200 / 19 /15 200 / 25 / 15
Výška 100 cm 125 cm 150 cm 160 cm 160 cm 160 cm 180 cm 200 cm 200 cm
Počet vodorovných  
drátů 11 13 14 15 20 23 18 19 25

 1 x 20 1 x 20 3 x 20 3 x 20 1 x 20 1 x 20 2 x 20 3 x 20 3 x 20 
Vzdálenost mezi  2 x 15 2 x 15  2 x 15 2 x 15 2 x 15 2 x 15 2 x 15 2 x 15  2 x 15 
vodorovnými dráty 3 x 10 6 x 10 4 x 10 5 x 10 6 x 10 3 x 10 9 x 10 9 x 10 3 x 10 
 4 x 5 3 x 5 4 x 5 4 x 5 10 x 5 16 x 5 4 x 5 4 x 5  16 x 5
Vzdálenost mezi  
svislými dráty 15 15 15 15 15 15 15 15 15
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Pletivo uzlové PREMIUM
Popis: mnohoúčelové uzlové pletivo se 
zvýšenou vrstvou zinku, vhodné zejména 
k oplocení kultur
Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 
180 g/m2

Průměr drátů: okrajové 2,4 mm, vodorov-
né a svislé 1,9 mm
životnost: více jak 10 let 
Dodávané výšky: 160, 200 cm
Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)

Pletivo uzlové SUPER
Popis: těžké pletivo se silnými dráty, vhod-
né na chovatelské účely (oborní  
a farmový chov)
Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 60 g/m2

Průměr drátů: okrajové 2,8 mm, vodorov-
né a svislé 2,0 mm
životnost: více jak 10 let 
Dodávané výšky: 160, 200 cm
Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)
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Pletiva Premium 
Pletiva Super 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ pletiva 160 / 15 / 15 160 / 20 / 15 200 / 17 / 15 200 / 25 / 15
Výška 160 cm 160 cm 200 cm 200 cm 
Počet vodorovných  
drátů 15 20 17 25

 2 x 20 1 x 20 5 x 20 3 x 20
Vzdálenost mezi  4 x 15 2 x 15  3 x 15 2 x 15
vodorovnými dráty 4 x 10 6 x 10 3 x 10 3 x 10
 4 x 5 10 x 5 5 x 5 16 x 5
Vzdálenost mezi  
svislými dráty 15 15 15 15
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LESNICKÁ PLETIVA

...když Vám na lese záleží...

Pletivo Titan 
lehké 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ pletiva 200 / 14 / 15
Výška 200 cm 
Počet vodorovných  
drátů 14

 6 x 20
Vzdálenost mezi  3 x 15
vodorovnými dráty 2 x 10
 2 x 7,5
Vzdálenost mezi  
svislými dráty 15

20

20
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7.
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PRŮMYSLOVÁ PLETIVA
Pletivo 4hranné PvC SND 
Popis: vysoce kvalitní čtyřhranné pletivo  
se zapleteným napínacím drátem (SND)  
na obou koncích pletiva, velikost ok  
55 x 55 mm, dlouholetá bezúdržbová 
funkčnost, středový napínací drát by se 
měl přidávat od výšky 1,5 m včetně, tento 
drát není technologicky možné zaplétat již 
při výrobě a musí se napínat zvlášť (není 
součástí balení)  
Materiál: ocelový drát s pozinkovaným a po-
plastovaným povrchem, průměr 1,65/2,5 mm 
Dodávané výšky: 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm
Balení: role 25 m

Pletivo 6hranné králičí
Popis: mnohoúčelové vázané pletivo z po-
zinkovaného drátu pro chov domácích zvířat 
i jako ochrana proti různým škůdcům (např. 
v lesním hospodářství) 
Materiál: ocelový drát s pozinkovaným 
povrchem
Průměr drátů: 1,0 mm
velikost oka: 13, 20, 25, 50 mm
Dodávané výšky: 100 cm
Balení: role 25 m

Pletivo 4hranné ZN BND 
Popis: pozinkované čtyřhranné pletivo bez 
zapleteného napínacího drátu (BND) na obou 
koncích pletiva, velikost ok 55 x 55 mm, pletivo je 
vhodné pro další povrchovou úpravu natíráním
Materiál: ocelový drát s pozinkovaným 
povrchem, průměr 2,0 mm
Dodávané výšky: 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm
Balení: role 25 m

Pletivo 4hranné ZN SND 
Popis: pozinkované čtyřhranné pletivo se 
zapleteným napínacím drátem (SND) na obou 
koncích pletiva, velikost ok 55 x 55 mm, pletivo 
je vhodné pro další povrchovou úpravu natírá-
ním, středový napínací drát by se měl přidávat 
od výšky 1,5 m včetně, tento drát není techno-
logicky možné zaplétat již při výrobě a musí se 
napínat zvlášť (není součástí balení)  
Materiál: ocelový drát s pozinkovaným povr-
chem, průměr 2,0 mm (3,1 mm napínací drát)
Dodávané výšky: 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm
Balení: role 25 m

Pletivo 4hranné PvC BND 
Popis: vysoce kvalitní čtyřhranné pletivo bez 
zapleteného napínacího drátu (BND), velikost ok 
50 x 50 mm, dlouholetá bezúdržbová funkčnost
Materiál: ocelový drát s pozinkovaným  a po-
plastovaným povrchem, průměr 1,65/2,5 mm 
Dodávané výšky: 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm
Balení: role 25 m
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Pletivo uzlové Titan lehké
Popis: pletivo s dlouhou životností, speciálním 
vysokopevnostním uzlem a zvýšenou vrstvou 
zinku, vhodné pro farmové chovy a chovy divo-
kých zvířat, ochrana proti srnčí a jelení zvěři 
Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 210 g/m2

Průměr drátů: okrajové 2,0 mm, vodorov-
né a svislé 2,0 mm
životnost: více jak 10 let 
Dodávané výšky: 200 cm
Balení: role 75 m, 1 paleta = 1200 m (16 rolí)

Pletivo uzlové Titan
Popis: silně zinkované pletivo s dlouhou 
životností, speciálním vysokopevnostním 
uzlem, určené do obor, pro farmové chovy, 
na přezimovací obory pro zvěř 
Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 240 g/m2

Průměr drátů: okrajové 2,5 mm, vodorov-
né a svislé 2,5 mm
životnost: více jak 10 let 
Dodávané výšky: 200 cm
Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)

Pletiva 
Titan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ pletiva 180 / 13 / 15 200 / 14 / 15 240 / 16 / 15
Výška 180 cm 200 cm 240 cm 
Počet vodorovných  
drátů 13 14 16

 5 x 20 6 x 20 8 x 20
Vzdálenost mezi  3 x 15 3 x 15  3 x 15
vodorovnými dráty 2 x 10 2 x 10 2 x 10
 2 x 7,5 2 x 7,5 2 x 7,5
Vzdálenost mezi  
svislými dráty 15 15 15
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Drát napínací ZN
Drát napínací PvC
Popis: drát pro vypnutí čtyřhranného pleti-
va, průměr 3,0 mm (ZN) a 3,4 mm (PVC)
Materiál: ocelový pozinkovaný drát, u vari-
anty PVC poplastováno polyesterem
Balení: 52 m, 78 m

Drát ostnatý MoTTo ZN
Drát ostnatý MoTTo PvC
Popis: ostnatý drát zhotovený ze dvou 
ocelových drátů o průměru 1,7 mm, slouží 
k zajištění všech druhů plotů
Materiál: pozinkovaný ocelový drát, u vari-
anty PVC navíc poplastováno polyesterem 
Balení: 100 m

Drát vázací ZN
Drát vázací PvC
Popis: drát pro přivázání čtyřhranného 
pletiva ke sloupkům a napínacímu drátu, 
průměr 1,4 mm
Materiál: ocelový pozinkovaný drát, u vari-
anty PVC poplastováno polyesterem
Balení: 50 m

Napínák pletiv ZN
Napínák pletiv PvC
Popis: napínák pro důkladné vypnutí pletiv
Materiál: pozinkovaná ocel, u varianty PVC 
navíc poplastováno polyesterem
Balení: 1 ks

Sloupek ZN
Popis: sloupek je vyroben z ocelové trubky 
o průměru 48 mm (38 mm u výšky 175 cm) která 
je následně povrchově upravena žárovým pozin-
kováním, sloupek nevyžaduje další údržbu, jedna 
strana sloupku je vybavena černou převlečnou 
čepičkou, proti vniku vody do sloupku a jednou 
horní zatloukací příchytkou napínacího drátu
Materiál: žárově pozinkovaná ocelová trubka, 
tloušťka materiálu 1,5 mm (1,25 mm u výšky 175 cm) 
Dodávané výšky: 175, 210, 240, 260 cm
Balení: 5 ks 

Sloupek ZN  
k lesnickému pletivu
Popis: kovový sloupek pro všechny druhy uz-
lových pletiv, k upevnění pletiva slouží háčky 
umístěné po každých 10 cm délky sloupku
Materiál: pozinkovaná ocel, V-profil 50 x 30 
x 1 mm
Dodávané výšky: 180, 210, 230, 250 cm
Balení: 5 ks

Sloupek ZN+PvC
Popis: sloupek o průměru 48 mm (38 mm 
u výšky 175 cm) je tvořen ocelovým jádrem, 
které je následně žárově pozinkováno 
a poplastováno polyesterem vně i zevnitř 
(barva zelená RAL 6005), součástí je plastová 
čepička a jedna koncovka napínacího drátu
Materiál: žárově pozinkovaná a poplastova-
ná ocelová trubka, tloušťka materiálu  
1,5 mm (1,25 mm u výšky 175 cm) 
Dodávané výšky: 175, 210, 240, 260 cm
Balení: 5 ks

vzpěra ZN
Popis: vzpěra je vyrobena z ocelové trubky  
o průměru 38 mm, která je následně povrchově 
upravena žárovým pozinkováním, součástí je 
černá plastová koncovka a kompletní montážní 
materiál pro přichycení ke sloupkům 
Materiál: žárově pozinkovaná ocelová trub-
ka, tloušťka materiálu 1,25 mm 
Dodávané délky: 175, 200, 250 cm
Balení: 5 ks 

vzpěra ZN+PvC
Popis: vzpěra je vyrobena z ocelové trubky 
o průměru 38 mm, která je následně povrchově 
upravena žárovým pozinkováním a poplasto-
vána polyesterem vně i zevnitř (barva zelená 
RAL 6005), součástí je černá plastová koncovka 
a kompletní montážní materiál pro přichycení 
ke sloupkům
Materiál: žárově pozinkovaná ocelová 
trubka s poplastovaným povrchem, tloušťka 
materiálu 1,25 mm 
Dodávané délky: 175, 200, 250 cm
Balení: 5 ks 

vrták půdní Borfuchs BF 32
vrták půdní Borfuchs BF 37
Popis: přenosný jedno nebo dvoumužný 
půdní vrták o výkonu 2,1 kW pro bezpečné 
vrtání i ve špatně přístupných místech nebo 
v omezeném prostoru, zcela vyloučen efekt 
kolotoče při zachycení pevné překážky, bez-
pečná práce na svazích a v těžkém terénu

Typ Obsah Max. Ø otvoru Hmotnost
Borfuchs 30 55 cm3 300 mm 13,5 kg
Borfuchs 36 55 cm3 350 mm 22,8 kg

vrták půdní Planzfuchs PF 360
vrták půdní Planzfuchs PF 400
Popis: jednomužný půdní vrták o výkonu 
2,1 kW vhodný pro stavbu oplocení, výsadbu 
větších rostlin, instalaci značek, atd., vylou-
čen efekt kolotoče při nárazu vrtáku na pev-
nou překážku, obsluha jedním pracovníkem, 
snadná přeprava složeného stroje i v osob-
ním automobilu

Typ Obsah Max. Ø otvoru Hmotnost
Planzfuchs 360 55 cm3 40-350 mm 33,0 kg
Planzfuchs 400 55 cm3 40-350 mm 38,7 kg

K půdním vrtákům dodáváme kompletní příslušenství.

vrták půdní Egedal E2H
viz strana 71. 
NovINKA 2020

vrták ruční zemní 150 mm
Popis: vrtací souprava na ruční hloubení 
děr pro sloupky, Ø 15 cm
Materiál: ocel
Balení: 1 ks 

Zatloukač sloupků 
Popis: ruční zatloukač pro sloupky do  
průměru 45 mm, hmotnost 7,6 kg
Materiál: ocel 
Balení: 1 ks 
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3.2. INDIVIDUáLNÍ OCHRANY

Tubus L.E.S.
Popis: čtyřhranný plastový chránič listna-
tých dřevin s příznivým klimatem uvnitř tu-
busu a UV ochranou proti popálení sazenic, 
instalace ke kůlu
Růstový prostor: 12 x 12 cm úhlopříčně
Materiál: speciální dvojitá fólie s UV 
filtrem a stabilizátorem barvy
životnost: 5 let
Dodávané výšky: 120 cm (zvěř srnčí),  
150 cm (zvěř dančí), 180 cm (zvěř vysoká)
Balení: 50 ks, včetně pozinkovaných úponů

Zatloukač sloupků U-profil 
Popis: jednoduchý nárazový zatloukač pro 
efektivní úder kladivem, vhodné pro všech-
ny standardní sloupky U-profilu, hmotnost 
1,64 kg
Materiál: ocel 
Balení: 1 ks

Klimawit 750
Popis: kruhový plastový chránič jedle, 
instalace ke kůlu
Růstový prostor: 47 cm / šíře rukávu 75 cm 
Materiál: pevná plastová síť se zesíleným 
pruhem pro větší stabilitu
životnost: 7 let
Dodávané výšky: určuje zákazník odstři-
žením požadované délky rukávu
Balení: kotouč 100 m

ochrana kmínku HyloPro
Popis: mechanická ochrana proti klikorohu 
borovému
Materiál: polypropylen
Balení: 250 ks

ochrana kmínku HyloPro 
BioWit
Popis: biologicky rozložitelná mechanická 
ochrana proti klikorohu borovému
Materiál: BIO plast
Balení: 250 ks

Pletivo PE 280 – 80 cm 
Pletivo PE 300 – 105 cm
Pletivo PE 401 – 125 cm
Pletivo PE 285 – 150 cm
Popis: plastová plotovina k ochraně listna-
tých dřevin a vinné révy, instalace ke kůlu, 
u vzrostlejších stromků samonosná 
Růstový prostor: určuje zákazník odstři-
žením z role 
Materiál: vytlačovaná síťovina z polyetylenu
životnost: 4 roky
Balení: role 50 m
Dodávané výšky: 80 cm (oko 10 x 10 mm), 
105 cm (oko 15 x 15 mm), 125 cm (oko 20 x 
20 mm), 150 cm (oko 27 x 27 mm)

Chránič vYvA
Popis: samonosný kruhový plastový chránič 
kmenů listnatých dřevin 
Růstový prostor: 8,5 cm (při sepnutí  
2 chráničů dohromady 17 cm)
Materiál: HDPE stabilizovaný proti UV 
záření, zelené nebo bílé barvy
životnost: 5 let
Dodávané výšky: 78, 98, 103, 120 cm
Balení: 100 ks

Zatloukač sloupků typ 
Perštejn
Popis: ruční zatloukač sloupků do průměru 
6 cm, hmotnost 10 kg
Materiál:  ocel
Balení: 1 ks

Chránička TreeFlex 6
Chránička TreeFlex 11
Chránička TreeFlex 15
Popis: ochrana kmenů před okusem 
a loupáním, díky tvarové paměti se snadno 
rozevře a následně obepne kmen stromku, 
není třeba přídavných drátků k upevnění, 
oko 3x3 mm
Materiál: flexibilní plast s UV stabilizátorem
Balení: 100 ks
Dodávané výšky: 55, 80, 110 cm
pro kmen max.Ø 6 cm (rozvinutý tvar 19 cm), 
max.Ø 11 cm (34 cm), max. 15 cm (47 cm)

Klimawit 220, Klimawit 280
Popis: čtyřhranný plastový chránič listnatých 
dřevin s optimální světelnou propustností pro 
dosažení přímé formy kmene, instalace ke kůlu
Růstový prostor:  
13,5 cm / šíře rukávu 22 cm (Klimawit 220)
19,0 cm / šíře rukávu 28 cm (Klimawit 280) 
Materiál: pevná plastová síť se zahuštěním 
z tenčího materiálu
životnost: 7 let
Dodávané výšky: určuje zákazník odstři-
žením požadované délky rukávu
Balení: kotouč 100 m

Klimawit 300, Klimawit 500
Popis: kruhový plastový chránič listnatých 
dřevin, instalace ke kůlu
Růstový prostor:  
20 cm / šíře rukávu 30 cm (Klimawit 300)
30 cm / šíře rukávu 50 cm (Klimawit 500) 
Materiál: pevná plastová síť se zesíleným 
pruhem pro větší stabilitu
životnost: 7 let
Dodávané výšky: určuje zákazník odstři-
žením požadované délky rukávu
Balení:  kotouč 100 m

TUBUSY

PŘÍSLUŠENSTVÍ K INSTALACI PRŮMYSLOVÝCH PLETIV

OSTATNÍ PLASTOVÁ OCHRANA
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Pletivo šestihranné
Popis: vázané pletivo vhodné k ochraně 
kmínků listnatých dřevin a vybraných jedin-
ců v porostu (nejčastěji jedle), velikost oka  
25 nebo 50 mm, instalace ke kůlu 
Materiál: drát ZN průměr 1 mm
životnost: 5 let
Dodávané výšky: 100 cm
Balení: 50 m
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Pletivo Benita ZN 120/11/6,5
Pletivo Benita ZN 150/14/6,5
Pletivo Benita ZN 180/18/6
Pletivo Benita PvC 200/17/15
Popis: svařované pletivo pro individuální 
ochranu vybraných jedinců v porostu (nejčastěji 
jedle), rozměry ok optimalizovány pro zajištění 
ochrany proti okusu zvěří, instalace ke kůlu
Materiál: pozinkovaný drát, průměr okra-
jových drátů 2,0 mm, vodorovných a svislých 
drátů 1,8 mm
životnost: 10 let
Dodávané výšky: 120, 150, 180, 200 cm
Balení: 50 m, u varianty PVC 25 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ K INDIVIDUÁLNÍM OCHRANÁM
Drát vázací ZN
Popis: drát pro přivázání individuální ochra-
ny ke kůlu, průměr 1,4 mm
Materiál: ocelový pozinkovaný drát
Balení: 50 m

Gumoasfalt SA 12
Popis: hydroizolační asfaltová nátěrová 
hmota pro ochranu a prodloužení životnosti 
dřevěných sloupků, kůlů a palisád v zemi
Balení: 5 kg, 10 kg, 30 kg

Kleště Ideal na svorky
Popis: pro montáž pletiv k napínacím 
drátům pomocí ocelových svorek
Balení: 1 ks

Kleště spojovací
Popis: kleště pro spojování drátěných indi-
viduálních ochran pomocí speciálních svorek
Balení: 1 ks

Kůl bambus
Popis: kulaté bambusové tyčky průměru 
18–20 mm
životnost: 2 roky 
Dodávané výšky: 180, 210 cm
Balení: 100 ks

Kůl buk impregnovaný
Popis: čtyřhranný bukový kůl o rozměrech 
3 x 5 cm, impregnovaný máčením v gumoas-
faltu (do výšky 50 cm)
životnost: 7–8 let
Dodávané výšky: 120, 150, 180, 200 cm 
Balení: 500 ks

Kůl dub/jasan
Kůl smrk/modřín
Popis: čtyřhranný kůl o rozměrech 3,0 x 5,5 cm se 
špicí, vhodný pro instalaci individuálních ochran
životnost: 7–8 let (dub/jasan), 3–5 let 
(smrk/modřín)
Dodávané výšky: 150, 180, 200 cm
Balení: 250 ks

Kůl frézovaný 
Popis: kulaté nebo půlené smrkové kůly pro 
široké uplatnění (např.palisády, k výsadbám 
stromů v městské zeleni, alejích, atd.), dle 
přání zákazníka možnost zhotovení hrotu či 
fazety, možnost impregnace máčením 
Dodávané výšky: 1 až 4 m, průměr 5 až 14 cm 
Balení: 50 ks

Sloupek laminátový WitaPro 10 mm
Sloupek laminátový WitaPro 14 mm
Sloupek laminátový WitaPro 17 mm
Popis: sloupek trojúhelníkového průřezu s níz-
kou hmotností pro instalaci individuálních ochran 
a opěr ke stromkům, opakovatelně použitelný 
Materiál: laminát s UV stabilizátorem
Balení: 100 ks
Dodávané výšky: 150 cm

Svorky do spojovacích kleští
Popis: svorky pro spojování drátěných indi-
viduálních ochran pomocí spojovacích kleští
Balení: 150 ks

Svorky do kleští Ideal ZN
Svorky do kleští Ideal ZN + PvC
Popis: svorky IDEAL pro připevnění pletiv  
k napínacím drátům pomocí kleští IDEAL
Balení:  200, 1000 ks

35

3
.2

. IN
D

IV
ID

U
á

L
N

Í O
C

H
R

A
N

Y

Polytex 15, Polytex 20
Popis: kruhový plastový chránič listnatých 
dřevin, instalace ke kůlu, u vzrostlejších 
stromků samonosný 
Růstový prostor: 15 cm / šíře rukávu 20 cm / 
oko 13 x 13 mm (Polytex 15), 20 cm / šíře rukávu 
30 cm / oko 20 x 20 mm (Polytex 20) 
Materiál: vytlačovaná síťovina z polyetylenu
životnost: 5 let
Dodávané výšky: určuje zákazník odstři-
žením požadované délky rukávu
Balení: kotouč 100 m

Spirála PvC
Popis: plastová ochrana kmínků a kmenů 
proti poškození ohryzem, drobnými 
hlodavci a zajícem, rovněž chrání kmen 
před spárkatou zvěří i proti vytloukání, je 
samonosná 
Materiál: 100% PVC průměr 0,45 mm
životnost: 5 let
Dodávané výšky: 60, 75, 90, 120 cm
Balení: 100 ks

OSTATNÍ PLASTOVÁ OCHRANA

DRÁTĚNÁ INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA
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Motykosekera kovaná
Popis: oboustranné nářadí s kovaným 
ostřím pro přípravu půdy před výsadbou, 
natřeno základovou barvou, bez násady, 
hmotnost 1700 g
Materiál: zakalená ocel

Motykosekera kovaná lehká
Popis: oboustranné nářadí s kovaným 
ostřím pro přípravu půdy před výsadbou, 
natřeno základovou barvou, bez násady, 
lehčí varianta, hmotnost 1500 g
Materiál: zakalená ocel

Násada motykosekery
Popis: broušená násada v délce 120 cm 
Materiál: bukové dřevo

Sadbovač PoTTIPUTKI 
Popis: sázecí trubka pro kontejnerovou 
sadbu, po zašlápnutí do půdy se otevře 
spodní víko a sazenice s balem se spustí 
trubkou do půdy, trubka se vyjme a půda 
okolo sazenice ušlape, průměr trubky by měl 
být cca o 10 mm větší než průměr sazenice 
s balem, 4 průměry trubky, nastavení hloub-
ky od 7,5 do 10,5 cm 

Parametr / Průměr vnější mm 45 55 63 75
Průměr vnitřní, mm 43 53 61 73
Délka, mm 930 930 930 930
Hmotnost, g 2550 2800 3250 3550

Sazák Gottingerský
Popis: speciální sazák s řídítky s plastovými 
rukojeťmi a s nastavitelnou výškou, pro vý-
sadbu sazenic s délkou kořenového systému 
až 30 cm, délka čepele 405 mm, šířka čepele 
140 mm, hmotnost 5600 g
Materiál: zakalená ocel

Sazák lesnický
Popis: speciální nářadí s kovaným ostřím 
pro zalesňování v těžkých a kamenitých 
půdách, natřeno základovou barvou, délka 
sazáku 1 m (délka pracovní části 27 cm), 
hmotnost 2600 g
Materiál: zakalená ocel

Sazák na obalovanou sadbu
Popis: speciální kovaný sazák na nejpou-
žívanější sadbovače, natřeno základovou 
barvou, hmotnost 3000 g
Materiál: zakalená ocel

Sazák se špicí
Popis: kovaný sazák do těžšího terénu, na-
třeno základovou barvou, hmotnost 3000 g
Materiál: zakalená ocel, čepel z pérové oceli

Taška na sazenice dvojitá
Popis: ergonomicky tvarovaná dvojitá taška 
pro transport sazenic, tašky jsou neseny 
na dvou širokých a dobře polstrovaných 
ramenních popruzích, jištěných silným 
bederním pásem
Materiál: taška z pevného plastu, nylonové 
popruhy 

vak pro transport rostlin
Popis: vak vyrobený ze silné fólie (uvnitř 
černý, vně stříbrný), brání osychání kořenů 
rostlin během transportu nebo uskladnění, 
neporušené vaky lze použít opakovaně, 
rozměr 120 x 80 cm
Materiál: PE fólie 
Balení: 50 ks

vrták půdní Borfuchs BF 30
vrták půdní Borfuchs BF 36
Popis: přenosný jedno nebo dvou-
mužný půdní vrták o výkonu 2,1 kW pro 
bezpečné vrtání i ve špatně přístupných 
místech nebo v omezeném prostoru, zcela 
vyloučen efekt kolotoče při zachycení 
pevné překážky, bezpečná práce na svazích 
a v těžkém terénu

Typ Obsah Max. Ø otvoru Hmotnost
Borfuchs 30 55 cm3 300 mm 13,5 kg
Borfuchs 36 55 cm3 350 mm 22,8 kg

vrták půdní  
Planzfuchs PF 360
vrták půdní  
Planzfuchs PF 400
Popis: jednomužný půdní vrták o výkonu  
2,1 kW vhodný pro stavbu oplocení, výsadbu vět-
ších rostlin, instalaci značek, atd., vyloučen efekt 
kolotoče při nárazu vrtáku na pevnou překážku, 
obsluha jedním pracovníkem, snadná přeprava 
složeného stroje i v osobním automobilu

Typ Obsah Max. Ø otvoru Hmotnost
Planzfuchs 360 55 cm3 40-350 mm 33,0 kg
Planzfuchs 400 55 cm3 40-350 mm 38,7 kg

4.1. SPECIáLNÍ NáŘADÍ A POMůCKY
NÁŘADÍ PRO PŘÍPRAVU PŮDY A ZALESŇOVÁNÍ

4. NÁŘADÍ, POMŮCKY, ZNAČENÍ DŘEVA
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Brousek na kosy 
Popis: standardní brousek na kosu a srp
Materiál: slinutý karbid

Kosa 40 cm  
– lesnická Slovinská
Popis: kosa pro mechanickou ochranu les-
ních kultur (vyžínání buřeně, náletů dřevin, 
maliníků, ostružiníku atd.), vysoká kvalita, 
technická propracovanost a trvanlivost, 
hmotnost 500 g 
Materiál: uhlíkatá ocel

Kosa 40 cm  
– lesnická Trommler 
Popis: robustní lesnická kosa pro mecha-
nickou ochranu lesních kultur (vyžínání 
lesní buřeně, maliníku, ostružiníku atd.), 
hmotnost 660 g
Materiál: uhlíkatá ocel

Kosiště dvouruční dřevěné 
Popis: rovné kosiště se dvěma držadly, 
hmotnost 850 g
Materiál: bukové dřevo

Kosiště dvouruční kovové 
Popis: zahnuté kovové kosiště s nastavitel-
nými držadly, hmotnost 1050 g
Materiál: ocel + ocel.plech ČSN 11370

Kosiště jednoruční dřevěné 
Popis: rovné kosiště s jedním držadlem, 
hmotnost 750 g
Materiál: bukové dřevo

Kroužek na kosu  
se dvěma šrouby 
Popis: kovový kroužek pro upevnění kosy 
ke kosišti dvěma šrouby, upevňovací klíč je 
součástí dodávky
Materiál: ocel + ocelový plech
 
Mačeta švýcarská 
Popis: mohutná mačeta s koženým držadlem
využití: pro vysekávání náletových dřevin 
a plevelných křovin, ostružiníku 
Parametry: délka 430 mm, hmotnost 600 g 

Nůžky AKU ZANoN Tiger 
ZT-40
Popis: bezpečné a ergonomické profesio-
nální AKU nůžky 
využití: pro pěstitele vánočních stromků, 
sadaře, vinaře i další pěstitele
Parametry: střih do Ø 40 mm, baterie – 
50,4V/4,2 Ah (vydrží podle výkonu až 2 dny 
práce), hmotnost nůžek 860 g, zádový set 
baterie 2300 g  
Součást dodávky: nůžky, kabel, jednotka 
pro kontrolu AKU, baterie, kožená kapsa na 
nůžky, olej, set nářadí, kufr

Nůžky Felco 2 
Popis: model pro velkou ruku, jednoduché 
a trvalé nastavení střihu, zářez pro odsřihá-
vání drátu, drážka pro odvod šťáv
využití: vinohrady, sady, zahradnictví
Parametry: střih do Ø 25 mm, délka 
215 mm, hmotnost 240 g

Nůžky Felco 6
Popis: model pro malou ruku, jednoduché 
a trvalé nastavení střihu, zářez pro odsřihá-
vání drátu, drážka pro odvod šťáv
využití: vinohrady, zahradnictví, školky 
(především pro řízkování polovyzrálých 
i dřevitých řízků)
Parametry: střih do Ø 20 mm, délka 
195 mm, hmotnost 210 g

Nůžky Felco 7 
Popis: ergonomický model s otočnou ruko-
jetí pro snížení vynaložené síly při stříhání, 
šetří ruce a zápěstí, zářez pro odsřihávání 
drátu, drážka pro odvod šťáv
využití: vinohrady, sady, parky a zahrady
Parametry: střih do Ø 25 mm, délka 
210 mm, hmotnost 290 g

Nůžky Felco 8 
Popis: model pro velkou ruku, jednoduché 
a trvalé nastavení střihu, zářez pro odsřihá-
vání drátu, drážka pro odvod šťáv
využití: vinohrady, sady, parky a zahrady, 
zahradnictví
Parametry: střih do Ø 25 mm, délka 
215 mm, hmotnost 245 g

Nůžky Felco 9 
Popis: model pro leváky, pro velkou ruku, 
jednoduché a trvalé nastavení střihu, zářez 
pro odsřihávání drátu, drážka pro odvod šťáv
využití:  vinohrady, sady, parky a zahrady, 
zahradnictví
Parametry: střih do Ø 25 mm, délka 
215 mm, hmotnost 245 g

Nůžky Felco 160S 
Popis: model pro malou ruku, jednoduché 
a trvalé nastavení střihu, komfortní, vyslove-
ně lehká a extrémně robustní rukojeť
využití: školy a zahrady
Parametry: střih do Ø 20 mm, délka 200 
mm, hmotnost 175 g

Nůžky Felco 160L
Popis: model pro velkou ruku, jednoduché 
a trvalé nastavení střihu, komfortní, vyslove-
ně lehká a extrémně robustní rukojeť
využití: zahrady
Parametry: střih do 25 mm, délka 220 mm, 
hmotnost 190 g
Pro všechny modely nůžek FELCO dodáváme 
náhradní ostří, protiostří, pružiny, středové 
šrouby + matky, potahy na rukojeti.

Nůžky pákové Bahco Profi 
Popis: lehké hliníkové rukojeti, ostří kova-
né, broušené
využití: sady, parky, plantáže, lesy
Parametry: střih do Ø 45 mm, délka 
900 mm, hmotnost 1160 g 

Nůžky pákové  
Bahco Pradines 
Popis: hliníkové dlouhé rukojeti, ostří 
z kvalitní oceli
využití: sady, parky, plantáže, lesy
Parametry: střih do Ø 50 mm, délka 
800 mm, hmotnost 1800 g 
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Pás na uvazování stromků 
z kokosového vlákna
Popis: přírodní vlákno pro kotvení stromků, 
samovolný rozpad, dodáváno ve smotku 2 kg 
Materiál: kokosové vlákno, přírodní 
Balení: 1 ks (100 m)

Pás z pletené kokosové příze
Popis: z přírodního vlákna, šetrného k život-
nímu prostředí, samovolný rozpad, šířka 2 cm
Materiál: kokosová příze 
Balení: 1 role (50 m)

Pásek na uvazování 
stromků, jutová kurta
Popis: robustní jutový popruh, dodávaný 
ve dvou šířkách 4 cm s hmotností 580 g 
a 10 cm s hmotností 1790 g 
Materiál: juta 
Balení: 1 role (25 m)

Pásek na uvazování 
stromků, černá kurta 
Popis: černý popruh, dodávaný ve dvou 
šířkách – 3 cm s hmotností 1200 g a 5 cm 
s hmotností 2000 g 
Materiál: polypropylen 
Balení: 1 role (50 m)

Pásek na uvazování 
stromků, Easy Fix
Popis: praktické a jemné zafixování strom-
ků pomocí děrovaného pásku přibitého 
hřebíkem ke kůlu, otvory v pásku po 20 mm, 
dodávka včetně objímek, které zajistí opti-
mální přítlak pásku ke stromku, šířka 25 mm, 
hmotnost 4000 g 
Materiál: UV stabilní, trvanlivý a klimatic-
kým podmínkám mimořádně odolný plast 
Balení: 1 role (25 m)

Pásek na uvazování 
stromků, měkký
Popis: měkké pásky pro bezpečnou fixaci 
stromků, snadné otevření, sedm variant 
délkových a šířkových provedení
Materiál: elastický materiál 
Balení: 50 ks

Délka, mm 180 260 260 340 420 580 880
Šířka, mm 7 7 11 11 28 28 28
Hmotnost, g 130 220 395 480 2270 2920 4350

Pásek na uvazování 
stromků, polyethylenový
Popis: propouští světlo i vzduch, lehký 
k uvázání, odolný povětrnostním vlivům, 
tvarově stabilní, šířka 3 cm, hmotnost 200 g 
Materiál: polyethylen 
Balení: 1 role (50 m)

Pásek na uvazování 
stromků, řetízkový
Popis: praktický pásek pro fixaci stromků 
pomocí řetízkových článků pásku, 2 šířky 1 cm 
s hmotností 550 g a 2,5 cm s hmotností 2700 g
Materiál: UV stabilní, trvanlivý a klimatic-
kým podmínkám mimořádně odolný plast
Balení: 1 role (25 m)

Tkanina z Juty,  
přírodní vlákno, role
Popis: jutová tkanina v rolích, dodávaná 
ve třech šířkách 60 cm s hmotností 5,5 kg, 
šířka 80 cm s hmotností 6,5 kg a šířka 100 cm 
s hmotností 9,5 kg 
Materiál: juta, přírodní vlákno 
1 role (100 m)

Tkanina z Juty, přírodní 
vlákno, stříhaná
Popis: jutová tkanina, vrstvená, ve třech 
rozměrech 60x60 cm s hmotností 6,5 kg, 
80x80 cm s hmotností 9 kg, 100x100 cm 
s hmotností 10,1 kg 
Materiál: juta, přírodní vlákno 
Balení: 1 balení (200 ks)

Pilka ARS Uv 40 
Pilka ARS Uv 47
Popis: pilka s hákem a nárazovým nožem, 
z chromované karbonové oceli, síla listu 
je 1,5-1,6 mm, vzdálenost zubů 4–4,5 mm, 
dodávka včetně pouzdra 
využití: ořezávání větví na větší vzdálenost, 
pro teleskopickou tyč ARS EXP-4,5 a 5,5
Parametry: ARS UV 40 délka čepele 
400 mm, hmotnost 772 g
ARS UV 47 délka čepele 470 mm, hmotnost 760 g

Pilka Bahco 40 cm
Popis: pevná pilka se zakřivenou čepelí, 
trubková rukojeť umožňuje použití pilky jako 
ruční nebo nasazené na tyči 
využití: ořezávání větví na větší vzdále-
nost, pro teleskopickou tyč Bahco 2–3,5 m 
a 2,1–5,2 m 
Parametry: délka čepele 400 mm, hmot-
nost 360 g 
 

Pilka Bahco 40 cm s hákem
Popis: pevná pilka se zakřivenou čepelí, 
hákem a nárazovým nožem, trubková ruko-
jeť umožňuje použití pilky jako ruční nebo 
nasazené na tyči 
využití: ořezávání větví na větší vzdálenost, 
pro teleskopickou tyč Bahco 2–3,5 m a 2,1– 5,2 m 
Parametry: délka čepele 400 mm, hmot-
nost 370 g 

Pilka Tri Saw TS 210 T
Popis: skládací pilka se silnou pogumova-
nou rukojetí pro dobrou přilnavost ve vlh-
kých podmínkách, pilový list zajišťuje čistý  
a hladký řez, který se dobře zaceluje
využití: ovocnářství, zahradnictví, řezání dřeva
Parametry: délka čepele 210 mm, hmot-
nost 260 g

Srp klasik
Popis: srp klasického provedení s dřevěnou 
rukojetí, možnost provedení i pro levou 
ruku, hmotnost 180 g
Materiál: uhlíkatá ocel, násada bukové dřevo 
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Tyč teleskopická ARS EXP – 4,5
Tyč teleskopická ARS EXP – 5,5
Popis: třídílná, velmi pevná, hliníková, oválná tele-
skopická tyč s příjemnou gumovou izolací 97 cm
využití: ořezávání větví na větší vzdálenost, 
pro pilky ARS UV 40 a ARS UV 47
Parametry: ARS EXP-4,5 délka 1840–4600 mm, 
hmotnost 1750 g, ARS EXP-5,5  
délka 2180–5500 mm, hmotnost 2200 g 

Tyč teleskopická Bahco 2–3,5 m 
Tyč teleskopická Bahco 2,1–5,2 m
Popis: teleskopická tyč z velmi pevného hliní-
ku, plynule nastavitelná s vnitřním uzávěrem
využití: pro ořezávání větví na větší vzdále-
nost, pro pilku Bahco 40 cm
Parametry:  Bahco délka 2000–3500 mm, 
hmotnost 920 g, Bahco délka 2100–5200 mm, 
hmotnost 1540 g

vajnarův zraňovač kůry
Popis: kovaný zraňovač kůry pro ochranu 
stromů před škodami ohryzem a loupáním 
spárkatou zvěří, zuby na břitu jsou vodícím 
prvkem vymezujícím hloubku řezu, šíře zubů 
nelze upravovat, délka 350 mm, hmotnost 600 g 
Materiál: zakalená ocel

Zraňovač kmenů hoblíkový
Popis: zraňovač vhodný pro smrky a jedle, 
nastavitelná hloubka hoblování, šířka 2–3 cm, 
délka 620 mm, hmotnost 450 g
Materiál: ocel, dřevěná násada

Zraňovač kmenů pilový
Popis: lehký zraňovač, rozteč zubů 6 mm, 
délka 305 mm, hmotnost 200 g
Materiál: švédská ocel, dřevěná násada
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NÁŘADÍ A POMŮCKY PRO TĚŽBU DŘEVA
Hák Bahco 
Popis: zvedací hák na ruční manipulaci klád, 
délka 240 mm, hmotnost 400 g
Materiál: speciální ocel + plastová rukojeť 

Kleště zvedací Bahco
Popis: ruční dřevorubecké kleště s max. 
rozevřením čelistí 200 mm, délkou 290 mm 
a hmotností 430 g
Materiál: kovaná ocel + termoplastová 
pryžová rukojeť 

Kleště vynášecí Bahco
Popis: ruční kleště pro vynášení klád s max. 
rozevřením čelistí 285 mm, délkou 685 mm 
a hmotností 1200 g
Materiál: kovaná ocel + termoplastová 
pryžová rukojeť 

Lopatka s obracákem  
BAHCo 80 cm
Lopatka s obracákem  
BAHCo 130 cm
Popis: dřevorubecká lopatka pro těžkou 
práci s nastavitelným obracecím hákem pro 
snadnější otočení klády
Materiál: kovaná profilová ocel + termo-
plastová pryžová rukojeť, délka 800 mm 
– hmotnost 2600 g, délka 1300 mm – 3400 g 
hmotnost

Loupák ochsenkopf  
š.11 cm rovný
Loupák ochsenkopf  
š.14 cm rovný
Popis: loupák rovného tvaru pro odkornění 
měkkého dřeva a odstranění slabších větví, 
šíře loupání  110 mm (hmotnost 400 g) nebo 
140 mm (hmotnost 650 g) 
Materiál: zakalená ocel s leštěnou hranou

Loupák ochsenkopf  
š.14 cm oblouk
Popis: loupák s oblou řeznou hranou pro 
odkornění slabého až středně silného dřeva, 
šíře loupání 140 mm, hmotnost 600 g 
Materiál: zakalená ocel s leštěnou hranou

Násada loupáku 
Popis: dřevěná násada pro loupák Ochsen-
kopf, délka 120 cm, hmotnost 600 g 
Materiál: jasan

odkorňovač EDER
Popis: zařízení pro loupání kmenů do jaké-
koliv tloušťky, vysoký řezný výkon loupacího 
válce při minimálním úsilí, vhodné do lesa, 
parku i komunální oblasti, snadno a čistě 
frézuje špičky větví a slabé větve, lze namon-
tovat na motorové pily od 1,5 kW
Parametry: pracovní šířka 120 mm, šířka 
kotouče 30 mm, hmotnost 2500 g, bez mo-
torové jednotky

odkorňovač EDER  
s motorovou jednotkou
Popis: kompletní odkorňovací stroj s vlastní 
motorovou jednotkou pro okamžité použití, 
vhodné do lesa, parku i komunální oblasti
Parametry: výkon 3,0 kW, objem 55,05 
ccm, min. rychlost 2800 ot/min, max.rychlost 
13000 ot/min, hmotnost 8700 g

odkorňovač EDER  
– nože na drážku
Popis: sada 4 kusů nožů pro odkorňovač 
EDER, nastavitelná hloubka frézování 
Materiál: zakalená ocel s leštěnou hranou

S – háky 
Popis: háky zamezují roztržení kmenů při 
skladování, dodávané délky 10, 12, 14, 16, 18 cm 
Materiál: 20 mm široká nožová ocel 
Balení: 500 ks 

PéČE O VÝSADBU A ZELEŇ
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Buzola SUUNTo MC-2
Popis: kompas se standardním systémem 
nastavení sklonu, otočným kroužkem 
a klinometrem, vhodný pro měření různých 
sklonů a výšek, ideální pro oblasti se silnými 
magnetickými odchylkami 
Parametry: s azimutem (0–360°), luminis-
cenční značení, barevné linie, zvětšovací 
čočka ve spodní desce
Rozměry: 100 x 65 x 20 mm (130 g) 

Dálkoměr 
Nikon Forestry Pro 
Popis: vysoce výkonný laserový dálko-
měr pro měření vzdáleností do 500 metrů 
v lesnictví, vybaven vestavěným skonomě-
rem, použití např. pro měření vertikálního 
odstupu (rozdíl výšky dvou stromů), hori-
zontální vzdálenosti či aktuální vzdálenosti 
(přímočaré)
Parametry: rozsah měření 10 až 500 m 
(s přesností na ± 1 m), monokulár se zvět-
šením 6x 
Rozměry: 130 x 69 x 45 mm (210 g)

Fotopast FoXcam 
RANGER camo 
Popis: fotopast na ostrahu domů, chat, 
zahrad, garáží a jiných prostor, funkce časo-
vače a nekonečné smyčky, součástí balení  
8 GB SD karta, sada baterií
Parametry: dosah PIR čidla 10 až 17 m, 
životnost baterií až 3 měsíce, IR noční přísvit 
až 12 m, rozlišení fotografií až 14 MPx, 

Fotopast FoXcam  
SG880MK-18MHD camo
Popis: fotopast pro řešení ostrahy chat, 
domů, automobilů, zahrad a jiných věcí, 
rychlé odesílání záznamů (podpora 4G LTE 
sítí), včetně Full HD videa, v té nejlepší 
možné kvalitě, součástí balení 8 GB SD karta, 
sada baterií
Parametry: dosah PIR čidla 10 až 17 m, 
životnost baterií až 3 měsíce, IR noční přísvit 
až 12 m, rozlišení fotografií až 18 MPx

Fotopast FoXcam 3G
Popis: fotopast na ostrahu domů, chat, za-
hrad, garáží a jiných prostor, 3G technologie 
pro odesílání obrázků, Full HD video, dálková 
správa fotopasti pomocí sms zpráv, součástí 
balení 8 GB SD karta, sada baterií
Parametry: dosah PIR čidla až na 18 m, 
duální zásobník na 12 x AA baterií, IR noční 
přísvit až 25 m, rozlišení fotografií až 16 MPx

Fotopast ScoutGuard 
MG984G-36M
Popis: nejpokročilejší fotopast pro řešení 
ostrahy chat, domů, automobilů, zahrad 
a jiných věcí, Full HD video, funkce časovače, 
součástí balení 8 GB SD karta, sada baterií
Parametry: dosah PIR čidla až 18 m, výdrž 
baterií 3 až 6 měsíců, IR noční přísvit až 12 m, 
rozlišení fotografií až 18 MPx

Fotopast ScoutGuard 
SG 520 PRo
Popis: nejmenší fotopast, LCD obrazovka 
1,44“, 4 LED diody pro noční foto, neviditelné 
pro lidské a zvířecí oko, součástí balení 8 GB 
SD karta, sada baterií
Parametry: dosah PIR čidla až na 17 m, 
napájení 4 x AA baterie, výdrž až 3 měsíce, 
IR noční přísvit až 14 m, rozlišení fotografií 
až 12 MP

Metr teleskopický 5m
Popis: pevný, výsuvný metr s aretační 
koncovkou, vhodný pro měření hrání dřeva, 
délka 5 m
Materiál: hliník

Metr teleskopický – taška
Popis: taška k uskladnění a převozu tele-
skopického metru 5 m
Materiál: nylon

Metr teleskopický Nestle 
Telefix 6 m
Popis: robustní, výsuvný metr s aretací obou-
stranné přítlačné pružiny, odečet v pohodlné 
výšce, přesná manipulace díky vestavěné 
vodováze, délka 6 m, hmotnost 2400 g
Materiál: eloxovaný hliník

Metr teleskopický Nestle 
Telefix – aretační hák
Popis: náhradní hák k teleskopickému 
metru Nestle Telefix, délka 35 cm

Pásmo SPENCER 
Popis: ocelové měřící pásmo v kovovém 
pouzdru, s pružinou zaručující bezproblé-
mový a automatický návrat háčku, obou-
stranné odečítání
Dodávané délky: 15, 20, 25 m 

Pásmo náhradní SPENCER
Popis: náhradní ocelové pásmo s háčkem
Dodávané délky: 15, 20, 25 m

Počítadlo elektronické  
TallyTax
Popis: elektronické počítadlo s LCD disple-
jem, 6 samostatných paměťových jednotek, 
každá s kapacitou 35000 záznamů
Parametry: napájení 9 V baterií 
Rozměry: 122x36x23 mm (105 g)  

Počítadlo ruční 
Popis: mechanické ruční počítadlo se čtyř-
místným displejem pro počítání kusového 
zboží, metrů, pohybů, atd. 
Materiál: pochromované kovové pouzdro
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OSTATNÍ POMŮCKY
číselník dlouhého  
a rovnaného dříví
Dodací a výkupní lístek
výrobně mzdový lístek
Popis: speciální tiskopisy pro lesnickou 
evidenci: číselníky, dodací a vykupní lístky, 
výrobně mzdové listy 
Materiál: papír
Balení: číselník – 1 blok A5, 2x 35 listů, v ba-
líku 40 bloků lístek / list – 1 blok A4, 70 listů, 
v balíku 20 bloků

Jmenovka zapichovací 
15x3,5x5,5
Jmenovka zapichovací 
30x5x7
Popis: zapichovací etikety s plochou pro 
popis
Materiál: plast odolný počasí a stárnutí 
Balení: 100 ks

Netkaná textílie bílá 19 g
Popis: tkanina sloužící k urychlení růstu 
rostlin, k jejich ochraně před teplotními vý-
kyvy, větrem a sluncem, chrání před škůdci 
a okusem zvěře, vodopropustná 
Materiál: netkaná textilie 19 g/m2

Rozměry: role 100 m – šíře 1,6 m, 3,2 m 
Balení: 1 role

Netkaná textílie bílá 50 g
Popis: pevná, trvanlivá tkanina sloužící 
k mulčování, pěstování ovoce a zeleniny
Materiál: netkaná textilie 50 g/m2

Rozměry: role 100 m – šíře 1,6 m, 3,2 m 
Balení: 1 role

Netkaná textílie černá 50 g
Popis: pevná, trvanlivá tkanina sloužící k mulčo-
vání, pěstování ovoce a zeleniny, ke sběru osiva, 
k zakrývání ošetřených hromad dřeva atd.
Materiál: netkaná textilie 50 g/m2

Rozměry: role 50 m – šíře 9,5 m, 12,65 m / 
role 100 m – šíře 1 m, 1,6 m, 2 m, 3,2 m, 12,65 m
Balení: 1 role

Popisovač Edding 3000
Popis: k trvalému, voděodolnému popi-
sování, tloušťka čáry 1,5–3 mm, plnitelný, 
dodávaný v barvách červená, modrá a černá 
Balení: 1 ks

Stínovka 30% / 50% / 70% / 90%
Popis: lehký a vzdušný úplet vhodný ke stí-
nění skleníků a fóliovníků, jako větrozábrana 
nebo ochranná síť proti ozobu ptactvem
Materiál: HDPE
Balení: role návin 100 bm, stínění 30% 
a 50% = šíře role 624, 312, 156 cm,  
stínění 70% = šíře role 312, 205, 156 cm,  
stínění 90% = šíře role 200, 150, 100 cm

OPTICKé A MĚŘÍCÍ POMŮCKY

Průměrka lesnická 
Popis: velmi lehká průměrka značky KINEX, 
stupnice v cm, dělení po 5 mm
Dodávané délky: 500, 800, 1000 mm 
Materiál: hliník, plast

Průměrky Haglöf Mantax 
precision Blue 
Popis: průměrka testována v PTB – Physicalisch 
Technischen Bundesanstalt a klasifikována jako 
PTB metr, uznaný FPA, měřící lišta oboustranná 
v cm i mm, z hliníkového profilu 25x 6,5 mm, 
číslice černé, oděru odolná, eloxovaná, posuvná 
část s nastavitelným dorazem, délky 102 
a 127 cm dodávané pouze necejchované, ostat-
ní délky lze dodat cejchované i necejchované 
Materiál: plochý hliníkový profil 
Dodávané délky: 

Měřící rozsah cm 40 50 60 80 100 102 127
Hmotnost g 600 780 900 1020 1140 1300 1480

Průměrky Nestle Waldfreund 
Popis: robustní průměrka z trojúhelníkové-
ho hliníkového profilu s novou vylepšenou 
posuvnou částí, ergonomická rukojeť se po-
hodlně vejde do ruky a pomocí teflonových 
vložek je jistě vedená, černé číslice jsou dobře 
čitelné shora i za soumraku a ukazují přesné 
výsledky měření, stupnice po cm, průměrka 
je robustní a stabilní pro dlouholeté využívá-
ní, cejchované i necejchované provedení 
Dodávané délky: 60 cm (810 g), 80 cm 
(950 g), 100 cm (1100 g)
Materiál: hliníkový oválný profil, rukojeť 
polyamid 

Průměrky Nestle  
Waldmeister 
Popis: kvalitní průměrka z oválného 
hliníkového profilu 30x15 mm, posuvná 
část s ergonomickou rukojetí, pohodlnou 
do ruky, oboustranná stupnice v cm, 
u rozměru 80 cm je varianta se stupnicí 
i v mm, černé číslice jsou dobře čitelné 
shora i za soumraku a ukazují přesné vý-
sledky měření, cejchované i necejchované 
provedení
Dodávané délky: 40 cm (700 g), 60 cm 
(850 g), 80 cm (1000 g), 100 cm (1100 g) 
Materiál: hliníkový oválný profil, rukojeť 
polyamid 

výškoměr SUUNTo  
PM-5/1520
Popis: přesný výškoměr pro stanovení 
výšek izolovaných objektů jako jsou stro-
my a budovy, hliníkové pouzdro
Parametry: 2 stupnice pro měření výšky 
15/(30) a 20/(40) m, převodní tabulka: výš-
koměr v 0–45°, přesnost čtení 0,25 m
Rozměry: 75 x 52 x 15 mm (210 g)
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FLUo Marker
Popis: fluorescenční barvy SOPPEC s ergono-
mickým krytem pro krátkodobé  a střednědo-
bé značení v lesním hospodářství – vyznačení 
probírek, prořezávek a těžby, v pilařských 
provozech na značení dříví před zpracováním
Trvanlivost nástřiku: 6–12 měsíců
Barevná škála: bílá, žlutá, oranžová, 
růžová, červená, zelená, modrá 
Balení: 500 ml (karton 12 ks)

FoREST Marker FLUo
Popis: fluorescenční barvy SOPPEC s ergono-
mickým krytem pro krátkodobé a střednědo-
bé značení v lesním hospodářství – vyznačení 
probírek, prořezávek a těžby, v pilařských 
provozech na značení dříví před zpracováním
Trvanlivost nástřiku: 6–12 měsíců
Barevná škála: bílá, žlutá, oranžová, 
růžová, červená, zelená, modrá 
Balení: 500 ml (karton 12 ks)

STANDARD Marker
Popis: barvy SOPPEC bez fluorescenční 
složky s ergonomickým krytem pro krát-
kodobé a střednědobé značení v lesním 
hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu 
Trvanlivost nástřiku: 6–10 měsíců
Barevná škála: žlutá, červená, zelená, 
modrá, černá 
Balení: 500 ml (karton 12 ks)

STRoNG Marker
Popis: barvy SOPPEC bez fluorescenční 
složky s ergonomickým krytem pro dlou-
hodobé značení porostů, popř. označení 
stromů jako hranic pozemků
Trvanlivost nástřiku: 2–4 roky
Barevná škála: bílá, žlutá, oranžová, 
béžová, červená, zelená, modrá 
Balení: 500 ml (karton 12 ks)

FoREST Profi Long life
Popis: vyznačovací barva pro dlouhodobé 
značení v lesním hospodářství, dřevařském 
i stavebním průmyslu, vhodné např. pro značení 
hranic porostů, porostních skupin, uznaných 
stromů, sprej je opatřen ergonomickým krytem, 
který brání znečištění obsluhy i ztrátě trysky, 
aplikace ve všech směrech natočení nádobky 
3600, bez nutnosti čistit trysku po aplikaci
Trvanlivost nástřiku: cca 10 let
Barevná škála: bílá, žlutá
Balení: 500 ml (karton 12 ks)

Barva signovací
Popis: barva do číslovaček pro evidenci  
a kubírování dřeva
Barevná škála: černá 
Balení: 1 kg

číslovačka jednookruhová 
s násadou
Popis: jednookruhová číslovačka včetně 
násady k běžnému značení dřeva čísly 0–9, 
výška čísel 25 mm 
Materiál: zakalená ocel, jasanová násada 
Balení: 1 ks

Držák křídy lesnické
Popis: pro lesnickou křídu do průměru 
12 mm, délka držáku 150 mm, hmotnost 30 g
Materiál: plast 
Balení: 1 ks 

Držák křídy lesnické 
na opasek – samonavíjecí 
Popis: držák se sponou na opasek, se samonavíje-
cím odolným plastovým lankem o délce 120 cm, pro 
křídy lesnické do průměru 12 mm, hmotnost 110 g 
Materiál: plast 
Balení: 1 ks 

Držák křídy – pouzdro kožené 
Popis: pouzdro pro držák křídy lesnické, hmot-
nost 30 g, dodávané bez držáku křídy a pásku
Materiál: kůže
Balení: 1 ks

Křída lesnická
Popis: lesnická signovací křída šestihranná, mast-
ná, výrazné barvy, odolná proti vlhkosti, délka 12 cm
Barevná škála: červená, modrá 
Balení: 12 ks v krabici

Křída lesnická SoPPEC Lumber
Popis: křídy na bázi vosku, uplatnění na 
všech druzích povrchů (suché nebo vlhké 
dřevo, kov, karton, dlaždice, asfalt a plast)
Barevná škála: bílá, žlutá, červená, zele-
ná, modrá 
Balení: 12 ks v krabici

Násada číslovačky
Popis: broušená násada v délce 42 cm ke 
speciálnímu lesnickému nářadí
Materiál: jasanové dřevo
Balení: 1 ks

opasek k pouzdru na spreje
Popis: opasek k plastovým pouzdrům SOPPEC
Materiál: textil
Balení: 1 ks

Páska vyznačovací 
Popis: odolná páska pro trvalé označování mno-
žitelských porostů, experimentálních pozemků, 
stezek, šířka pásky 15 mm, hmotnost role 190 g 
Materiál: vinyl
Barevná škála: bílá, žlutá, oranžová, 
červená, zelená, modrá
Balení: 1 role (návin 75 m)

Pistole k barvám SoPPEC
Popis: kovová pistole pro snadnou a pohodlnou 
aplikaci sprejů SOPPEC, s příjemnou pryžovou rukojetí 
Materiál: kov, pryž
Balení: 1 ks

Pouzdro SoPPEC na 1 sprej
Pouzdro SoPPEC na 2 spreje
Popis: praktický držák spreje na opasek
Materiál: plast
Balení: 1 ks

Pouzdro na barvy kožené
Popis: praktický držák spreje na opasek
Materiál: kůže
Balení: 1 ks
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C-hák 
Popis: C-hák s čepem vhodný pro řetězy 
příslušné třídy oceli pro vytvoření lesnického 
úvazku
Třída oceli: 80, 100, Pewag
Hmotnost: 0,5 kg 

C-oko
Popis: vhodné pro vytvoření lesnického 
úvazku
Třída oceli: 40, 80
Hmotnost: 0,51 kg 

Kladka s pevnými  
bočními plechy
Popis: ocelová pozinkovaná kladka  
s kuličkovými ložisky, s pevnými bočnicemi  
pro malé lanové navijáky, přibližování  
tenkého dřeva, montáže
Hmotnost:  1,8 kg (2 tuny, lano 10) 
 3,7 kg (4 tuny, lano 14)

Kladka s pohyblivými  
bočními plechy 
Popis: ocelová pozinkovaná kladka s kuličko-
vými ložisky, ideální pro lanové navijáky do 6 t, 
otočný hák s pojistkou, jednoduché vkládání 
lana přes otevírací bočnici
Hmotnost:  5,4 kg (4 tuny, lano 10)
 8,9 kg (6,4 tuny, lano 12)

Lano SEAL s textilní duší
Popis: lano (6 pramenů po 19 nebo  
27 drátech) s textilní duší, vnější vrstva drátů 
větších průměrů zajišťuje velkou odolnost 
proti otěru, lano má větší ohebnost, ale hůře 
snáší rázové zatížení a má menší pevnost
Dodávané průměry:  
6,8,10,11,12,14 mm /114 drátů 
a 12,14,16,18 mm/156 drátů 
Délka: dle požadavku zákazníka

Lano SEAL s drátěnou duší
Popis: lano (6 pramenů po 19 nebo 27 
drátech) s ocelovou duší, vnější vrstva drátů 
větších průměrů zajišťuje velkou odolnost 
proti otěru, lano má menší ohebnost, ale 
velmi dobře snáší rázová zatížení
Dodávané průměry: 
10,11,12,14,16,18 mm/114 drátů 
a 12,14,16,18,20 mm/156 drátů 
Délka: dle požadavku zákazníka

Lano válcované
Popis: válcované lano s ocelovou duší  
je odolnější vůči stlačení, má větší kovový 
průřez a tím i vyšší únosnost proti konvenč-
ním lanům, odolné vůči otěru, výrazně větší 
životnost, využití pro lesní traktory a lanovky
Dodávané průměry:  
8, 10, 11,12,14 mm / 162 drátů 
Délka: dle požadavku zákazníka

Řetěz čtvercového profilu
Popis: řetěz čtvercového profilu s výborným 
záběrem, odolnější proti oděru
Třída oceli: 8, 10, řetěz třídy oceli 10 oproti 
třídě oceli 8 má nižší hmotnost a má vyšší 
tažnou sílu
Dodávané průměry: 6–10 mm 
Délka: dle požadavku zákazníka

Řetěz profilu JoKER
Popis: ocelový řetěz s nejlepším záběrem 
díky Joker profilu a se zvýšenou odolností 
článků vůči ohybu, díky speciálnímu profilu 
do sebe řetězové články přesně zapadají  
a jsou odolnější vůči oděru
Třída oceli: 10
Dodávané průměry: 6–10 mm 
Délka: dle požadavku zákazníka

Řetěz z kruhové oceli
Popis: klasický řetěz kulatého profilu  
vhodný pro řetězové úvazky
Třída oceli: 8, 10, řetěz třídy oceli 10 oproti 
třídě oceli 8 má nižší hmotnost a má vyšší 
tažnou sílu
Dodávané průměry: 6–10 mm 
Délka: dle požadavku zákazníka

S – háky 
Popis: háky zamezují roztržení kmenů při 
skladování, dodávané délky 10, 12, 14, 16, 18 cm 
Materiál: 20 mm široká nožová ocel 
Balení: 500 ks 

Spona kluzná klasická
Popis: klasická kluzná spona pro lano  
do průměru 18 mm 
Hmotnost: 0,4 kg 

Třmen kluzný 
Popis: jednostranný kluzný třmen  
pro snadnou montáž na lesnické lano
Třída oceli: 8, 10

Třmen kluzný otočný
Popis: otočný třměn má výhodu oproti  
pevným třmenům – řetěz se při vázání  
a tažení břemene nekroutí, nedochází  
k deformaci břemene ani vázacího prostředku
Třída oceli: 8

Třmen  
kluzný oboustranný
Popis: oboustranný třmen pro spojení 
řetězového úvazku z obou dvou stran, šetrný 
k řetězovým článkům
Třída oceli: 8, 10

Třmen kluzný s rolnou
Popis: lanová kladka s kluzným třmenem  
pro lepší manipulaci
Třída oceli: 10

5.1. LANA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
PRO PŘIBLIŽOVáNÍ
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Holiny protipořezové  
letní/zimní
Popis: holiny s protiskluznou podešví 
a vyztuženou špicí, v horní části nástavec se 
šněrováním pro dokonalé uzavření obuvi, 
podélnou i příčnou stabilitu chůze v těžkém 
terénu zajišťuje hrubý dezén podešve
Materiál: směs přírodního a syntetického 
kaučuku, u zimní varianty navíc silný vnitřní filc
velikost: 39–48

obuv Meindl Airstream 
Popis: inovativní bezpečnostní obuv 
s ochranou proti proříznutí a ocelovou výztu-
ží ve špičce, s hlubokým šněrováním pro lepší 
uchycení paty, podšívka Gore – Tex s MFSys-
tem se speciálním pěnovým polstrováním, 
vyjímatelná Gore – Tex vložka Air -Active 
drysole, podešev Meindl multi – grip Vibram
Materiál: semišová kůže, uvnitř Gore-Tex
velikost: 37–51, výška boty na noze 17,5 cm, 
hmotnost 2 200 g (velikost 43)

Kanada protipořezová 
Popis: poloholeňová šněrovací obuv 
s ochranou před pořezáním motorovou pilou, 
vyrobená ze silné usně s hydrofobní úpravou, 
podešev opatřena protiskluzovým dezénem, 
obuv má funkční anatomickou stélku
Materiál: useň, pryž
velikost: 39–48

Přilba dřevorubecká  
Peltor G 2000
Popis: kompletní ochranná přilba dřevo-
rubecká – Peltor G2000 SOLARIS + sluchátka 
H31P3, odklopná drátěná mřížka v matném 
provedení a plachetka na zátylku, do přilby 
zabudován patentovaný Sensor Uvicator – in-
dikátor pro vhodný čas výměny přilby 
velikost: univerzální

Přilba dřevorubecká 
Peltor G 3000
Popis: kompletní ochranná přilba – Peltor 
G3000 SOLARIS s koženou potní čelovou pás-
kou + sluchátka H31P3, odklopný drátěný štít 
V4JK SV v matném provedení, bez plachetky 
na zátylku, vynikající větrání a maximální 
rozsah zorného pole
velikost: univerzální

Rukavice antivibrační  
PRoFESIoNAL
Popis: komfortní celokožené rukavice 
zakončené pružným nápletem s antivibrační 
gelovou vložkou uvnitř
velikost: 10
Materiál: kůže, textilní náplet

Rukavice antivibrační
Popis: celokožené rukavice s antivibrační 
výztuží, zakončené pružným nápletem
velikost: 10
Materiál: kůže, textilní náplet

Halena  
protipořezová SCILAR 
Popis: odlehčený model bundy z materiálu 
odolného proti opotřebení, který zároveň umož-
ňuje volný pohyb při jakékoliv činnosti, expono-
vané partie jsou zesíleny anatomicky tvarovanou 
Cordurou, ergonomicky umístěné vnitřní i vnější 
kapsy včetně kapsy na telefon, reflexní prvky, 
ochrana ledvin, vnitřní stahování v pase
Materiál: vrchní materiál: 95% polyester,  
5% elastan / 100% Cordura
vnitřní materiál: 95% polyester, 5% lycra  
velikost: 44 – 66 ve výškových třídách 170, 
182, 194 cm

Kalhoty protipořezové 
SCILAR do pasu
Popis: odlehčený model kalhot do pasu 
z materiálu odolného proti opotřebení, který 
zároveň umožňuje volný pohyb při jakékoliv 
činnosti, exponované kolenní a zadní partie 
jsou zesíleny anatomicky tvarovanou Cordurou,  
spodní lem u kalhot se zvýšenou zátěží je 
z Cordury, kapsa na klíč k motorové pile na 
pravé straně kalhot
Materiál: vrchní materiál: 95% polyester,  
5% elastan / 100% Cordura
vnitřní materiál: 100% polyester 
velikost: 44–66 ve výškových třídách 170,  
182, 194 cm

Kalhoty protipořezové 
SCILAR s laclem
Popis: odlehčený model kalhot s laclem 
z materiálu odolného proti opotřebení, který 
zároveň umožňuje volný pohyb při jakékoliv 
činnosti, exponované kolenní a zadní partie 
jsou zesíleny anatomicky tvarovanou Cordu-
rou, spodní lem u kalhot se zvýšenou zátěží 
je z Cordury, kapsa na klíč k motorové pile na 
pravé straně kalhot
Materiál: vrchní materiál: 95% polyester,  
5% elastan / 100% Cordura
vnitřní materiál: 100% polyester 
velikost: 44–66 ve výškových třídách 170,  
182, 194 cm

oblek protipořezový 
PRoFESIoNAL II
Popis: základní model s dlouholetou tradicí 
s novým složením tkaniny, podporující trvan-
livost a odolnost, kapsa na klíč k motorové 
pile na pravé straně kalhot, výstražné prvky, 
ergonomicky umístěné kapsy, včetně kapsy 
na telefon u bundy, ochrana ledvin, nasta-
vitelný pas, tkanina ve spodní části kalhot 
s chemickou aplikací na ochranu proti uchy-
cení klíšťat, zadní část bundy je odvětraná 
stejně jako rukávy v podpaží
Materiál:vrchní materiál: 50% polyester, 
50% bavlna / 80% polyester, 20% bavlna
vnitřní materiál: 100% polyester / 100% bavlna 
velikost: 44–66 ve výškových třídách 170, 
182, 194 cm
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BIPoL
Popis: olej na bázi řepkového oleje, univer-
zální pro používání po celý rok
Použití: pro ztrátové mazání řetězů a lišt 
motorových i elektrických pil
Balení: 1 lt, 5 lt, 10 lt,  
20 lt, 60 lt, 200 lt, 1 000 lt

BIPoL K
Popis: olej na bázi řepkového oleje s větší 
viskozitou 
Použití: vhodný na stacionární pily, harves-
tory a pro horké letní období
Balení: 1 lt, 5 lt, 10 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt, 1 000 lt

BIPoL 100
BIPoL 200
Popis: olej na bázi řepkového oleje, uni-
verzální pro používání po celý rok, vyráběný 
za použití metody foukaných olejů
Použití: vhodný na stacionární pily, harves-
tory a pro horké letní období
Balení: 10 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt, 1 000 lt

EP-B 80W-90H
Popis: olej pro převodovky s čelním, 
kuželovým nebo šikmým ozubením, včetně 
synchronizovaných ručních převodovek a pro 
převodovky a nápravy pracující za mírně 
ztížených podmínek
Použití: pro osobní automobily, lehké 
i těžké nákladní vozy, zemědělské a stavební 
stroje a také pro doplňování do dobře zaběh-
nutých hypoidních převodů
Balení: 20 lt, 60 lt, 208 lt

Hydros Standart
Popis: hydraulický biologicky odbouratelný 
syntetický olej s velmi dobrými termooxidač-
ními a chladovými vlastnostmi
Použití: hydraulické ruky odvozních sou-
prav, odvozní lesní soupravy, zemědělská 
technika, stavební technika, vrtné soupravy, 
vodní elektrárny atd. 
Balení: 60 lt, 200 lt, 1 000 lt

LESPoL
Popis: ekologicky odbouratelný olej 
Použití: pro ztrátové mazání řetězů a lišt 
motorových i elektrických pil
Balení:  1 lt, 5 lt, 10 lt, 20 lt, 40 lt, 60 lt, 100 lt,  

200 lt

MoGUL Lv 2–3
Popis: víceúčelové plastické mazivo po-
loměkké až střední konzistence, obsahuje 
protioxidační a protikorozní přísadu
Použití: pro mazání valivých (zejména dlou-
hodobé náplně) i kluzných ložisek, nevhodné 
pro centrální mazací soustavy
Balení: 8 kg

olej 2T
Popis: motorový olej na syntetické bázi spe-
ciálně formulovaný pro 2 – taktní motory 
Použití: pro všechny typy vysokootáčko-
vých motorů zahradních a profesionálních 
mechanických kultivátorů s výraznými 
změnami zatížení při provozu (řetězové pily, 
křovinořezy, sekačky…)
Balení: 1 lt

olej motorový 10W–40
olej motorový 15W–40
Popis: motorový olej vybavený komplexem 
přísad ke zlepšení jeho protioděrových a de-
tergentně-disperzních vlastností a termooxi-
dační stálosti
Použití: pro mazání nepřeplňovaných 
čtyřdobých zážehových a vznětových motorů 
ve starších typech osobních i nákladních 
automobilů
Balení: 200 lt

olej převodový 80W–90H
Popis: celoroční olej určený pro mazání 
převodů 
Použití: pro převody s hypoidním ozube-
ním, pracující za podmínek vysokých rychlostí 
a vysokého a nárazového zatížení
Balení: 200 lt

Paramo HM 46, Hv 46
Popis: hydraulický olej, obsahující přísady 
zlepšující oxidační stálost oleje, protikorozní 
a protioděrové přísady a přísady proti pěnění 
Použití: určen pro hydrostatické mecha-
nizmy s vysokým mechanickým a tepelným 
namáháním
Balení: 200 lt

ToTAL Biohydran TMP 46
Popis: vysoce kvalitní syntetický, biologicky 
rozložitelný, hydraulický olej na bázi syntetic-
kých nenasycených esterů 
Použití: pro hydraulické systémy pro použití 
v terénu, v podmínkách, kde by mohlo dojít ke 
znečištění životního prostředí (např. veřejná 
prostranství, lesnictví, vodní toky) 
Balení: 208 lt

ToTAL vazelíny
Popis: plastické mazivo 
Použití: pro mazání zatížených kluzných, 
kuličkových a valivých ložisek, ložisek kol, 
univerzálních kloubů, podvozků a různých 
rázově zatížených nebo vibrujících doprav-
ních, zemědělských, stavebních mechanismů, 
provozovaných ve vlhkém, prašném nebo 
suchém prostředí
Balení: 0,4 kg, 18 kg

vapex
Popis: hydrofobizovaný perlit s vysokou 
sorpční schopností pro ropné látky a s vodo-
odpudivými vlastnostmi, biologicky a chemic-
ky neutrální, nehořlavý a zdravotně nezávadný
Použití: sorbent k odstranění zejména rop-
ných látek z pevných povrchů, vody, vodních 
toků a k filtraci 
Balení: 15 kg
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 SVODNICE VIAQUA 
Ocelové svodnice vody VIAQUA FOREST jsou určeny pro příčné 
odvodňování dopravních staveb, především pak komunikací nižších 
tříd, místních komunikací, polních a zejména lesních cest. Při správné 
instalaci mají výraznou samočistící schopnost.
Svodnice umožňují bezproblémový provoz veškerých dopravních 
prostředků. Díky síle a konstrukci profilu odvodňovacího žlábku nevy-
žaduje svodnice dalších úložných a podpěrných konstrukcí za účelem 
přenesení vertikálních a horizontálních zatížení během provozu.
Svodnice se vyrábí v několika variantách pro různé konstrukční 
situace a požadavky zákazníků. Standardně se svodnice dodávají bez 
povrchové úpravy. Lze je však dodat i s povrchovou úpravou žárovým 
(ponorným) pozinkováním. Na přání je možné dodat také svodnice 
s duplexní povrchovou úpravou tj. žárově zinkované a následně lako-
vané odolnými barvami v odstínech RAL.

Svodnice je svařena z dílčích segmentů, proto je možné objednávat růz-
né délky v rozmezí 2–6 m, za okrouhlené na 0,5 m. Svodnice delší než 6 m 
je dělená a spojená spojkou. Spojovací sváry jsou provedeny v plném 
průvaru (průřezu profilu), z vnitřní strany neomezují průtok. Způsob 
provedení, použitá technologie a jakost svarů profilu a patek nijak neo-
mezuje únosnost, stabilitu, pružnost a životnost celé svodnice.

• Místo pro instalaci svodnic volíme dle projektové dokumentace, 
s ohledem na spád komunikace, četnost a intenzitu srážek a hyd-
raulické parametry vozovky a odvodnění.
• Svodnice instalujeme přibližně 20–30 stupňů proti ose vozovky. 
Je nutno počítat s přesahem svodnice za krajnice. Obecně lze pro 
stanovení potřebné délky svodnice uvažovat šířku vozovky 
+ cca 1,5–2 metry na šikmé uložení ve vozovce a odvod vody přes 
krajnice.

• Vzdálenost jednotlivých svodnic je závislá na podélném sklonu 
cesty a je upravena normou ČSN 73 6109.
• U širokých cest je možné instalovat svodnice šípově, tedy 
od středu vozovky ke krajnici, v úhlu cca 70o na osu cesty,  
varianta s označením S.

vIAQUA FoREST 120
Popis: tato svodnice má velký 
průtočný profil, nájezdová hra-
na žlabového profilu je zesílena 
šikmým ohybem
Parametry: masivní 5 mm 
silný žlabový profil vyrobený 
z oceli v kombinaci se stabilizač-
ními patkami s rezervou splňuje 
únosnost 40 kN (40 t), zátěžová 
třída D 400 (dle normy ČSN EN 
1433 – tedy pro vozovky po-
zemních komunikací, zpevněné 
krajnice a parkovací plochy, kte-
ré jsou přípustné pro všechny 
druhy silničních vozidel)
Rozměry: světlá šířka 120 mm, 
světlá výška 110 mm

vIAQUA STREET 120
Popis: tato svodnice má velký 
průtočný profil a dvojitým 
ohybem zesílenou nájezdovou 
hranu 
Parametry: masivní 5 mm sil-
ný žlabový profil v kombinaci se 
stabilizačními patkami z 10 mm 
silné oceli, dále vyztuženými 
příčnými vzpěrami, s rezervou 
splňuje únosnost 40 kN (40 t), 
zátěžová třída D 400 – svodnici 
lze bez omezení instalovat 
do vozovek pozemních komu-
nikací, které jsou přípustné pro 
všechny druhy silničních vozidel
Rozměry: světlá šířka 120 mm, 
světlá výška 90 mm

vIAQUA FoREST 120 
Economy
Popis: tato svodnice má velký 
průtočný profil, nájezdová hra-
na žlabového profilu je zesílena 
šikmým ohybem
Parametry: žlabový profil 
je vyrobený ze 4 mm silné 
oceli (ekonomická varianta), 
v kombinaci se stabilizačními 
patkami splňuje únosnost 25 t, 
zátěžová třída C250 (dle normy 
ČSN EN 143)
Rozměry: světlá šířka 120 mm, 
světlá výška 110 mm

vIAQUA FoREST 100
Popis: svodnice je vhodná 
pro instalaci v místech s nižší 
intenzitou zatížení, plní po-
jistnou funkci v protierozní 
ochraně, nejčastější využití je 
na cyklostezky, turistické cesty 
či do parků, kde je větší pohyb 
pěších osob, kol a kočárků 
Parametry: žlabový profil je 
vyrobený ze 4 mm silné oceli, 
v kombinaci se stabilizačními 
patkami splňuje únosnost 25 t, 
zátěžová třída C250 (dle normy 
ČSN EN 143).
Rozměry: světlá šířka 100 mm, 
světlá výška 90 mm

varianty dodávaných svodnic vIAQUA:
(pro FOREST 120, STREET 120, FOREST 120 Economy a FOREST 100)
varianta S – žlab uzavřený z jedné strany, vhodný pro šípové 
kladení svodnic od středu cesty, optimální  
do širších cest a všude tam, kde je třeba odvést větší objem vody
varianta ZN – s povrchovou úpravou žárovým zinkováním
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svodnice vyráběné 
v české republice. 
Ke každé zakázce  
vydáno prohlášení  
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Basfoliar 36 Extra
Popis: kapalné hnojivo vhodné pro použití 
v intenzivních pěstebních podmínkách, kdy je 
kromě vysoké potřeby dusíku pro přihnojení, 
i zvýšený požadavek na přísun hořčíku a man-
ganu, na půdách s vysokou hodnotou pH 
a s tím spojenou možností blokace manganu, 
v suchých oblastech, popř. za déle trvajícího 
sucha, zajišťuje Basfoliar 36 Extra přísun hoř-
číku, manganu a dalších mikroprvků
obsah živin: 27N - 3MgO – ME (B, Cu, Fe, 
Mn, Mo, Zn)
Balení: 20 lt

Cererit
Popis: bezchloridové granulované hnojivo 
určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele 
a okrasných rostlin, používá se k základnímu 
hnojení, popř. i k přihnojení během vegetace
obsah živin: 8-13-11
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1000 kg (40 pytlů)

Entec Perfect
Popis: speciální hnojivo se stabilizova-
ným amonným dusíkem prostřednictvím 
inhibitoru nitrifikace (zpomalení přeměny 
amonného dusíku na nitrátový dusík  
4-10 týdnů, delší ochrana proti vyplavení), 
hnojivo zvyšuje výnos a kvalitu pěstovaných 
plodin a současně omezuje zatížení život-
ního prostředí snížením rizika vyplavování 
nebo předávkování přípravku
obsah živin: 14-7-17-2+ME
Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 200 kg (24 pytlů)

Entec vino
Popis: kvalitní NPK, řízené uvolňování živin, 
zvýšené množství K
obsah živin:  15-5-20+2Mg+10S+ME  
Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 200 kg (24 pytlů)

Kristalon modrý
Popis: krystalické vodorozpustné NPK hno-
jivo s mikroprvky pro aplikaci v závlahových 
systémech, kapkové závlaze, hydroponii 
a aplikaci na list ve vegetačním období
obsah živin: 19-6-20-3
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

Kristalon speciál
Popis: krystalické vodorozpustné NPK hno-
jivo s mikroprvky pro aplikaci v závlahových 
systémech, kapkové závlaze, hydroponii 
a aplikaci na list v období růstové fáze
obsah živin: 18-18-18-3
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

Lamag Bór
Popis: listové suspenzní hnojivo s kurativním 
účinkem, odstraňující latentní i zjevný nedo-
statek hořčíku a boru, opakovaná aplikace 
zvyšuje odolnost proti houbovým chorobám, 
hnojivo je možno použít pro všechny druhy 
pěstovaných jednoletých i víceletých rostlin
obsah živin: 16–MgO–1B+Mn+Cu
Balení: 10 kg

Magnitra L
Popis: dusičnan hořečnatý v kapalné formě 
pro závlahové systémy a aplikaci na list
obsah živin: 7N–10MgO
Balení: 20 lt, 1 paleta = 640 lt (32 kanystrů)

Sulfika SB-C
Popis: při nedostatku síry a bóru, fungicid-
ní efekt
obsah živin:  B5-S35-C2,5 
Balení: 20 a 50 kg

Patentkali
Popis: hořečnato–draselné granulované hnoji-
vo obsahující vodorozpustné oxidy hořčíku 
a draslíku, je vhodné pro kultury citlivé na chlor 
a náročné na spotřebu hořčíku, použití pro 
předseťovou a předsadbovou přípravu půdy
obsah živin: 28,5K2O–9MgO
Balení: 50 kg

YaraLiva Nitrabor
Popis: granulovaný dusičnan vápenatý s ob-
sahem bóru pro účinnější příjem vápníku 
obsah živin: 15,4N-25,6CaO-0,3B
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

YaraMila Complex 
Popis: univerzální kombinované bezchlo-
ridové hnojivo s mikroprvky, určené pro 
základní hnojení všech druhů pěstovaných 
zahradních rostlin, okrasných a lesních 
dřevin, zajišťuje dobrou kondici a zdravý 
vzhled rostlin
obsah živin: 12-11-18-3+ME
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

YaraTera Calcinit
Popis: stoprocentně vodorozpustné hno-
jivo pro listovou aplikaci jako přídavný zdroj 
vápníku, pro svůj obsah dusičnanového du-
síku je optimálním hnojivem pro intenzivní 
hnojivé postupy
obsah živin: 15,5N-26,3CaO
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

Yaravita Bortrac 150
Popis: koncentrované kapalné hnojivo 
pro odstranění nedostatku bóru listovou 
aplikací, vhodný pro široké spektrum polních 
a speciálních kultur
obsah živin: 150 g B / lt
Balení: 10 lt, 1 paleta = 750 lt (75 kanystrů)

Yaravita Kombiphos
Popis: kombinované listové hnojivo
obsah živin: 440 g P2O5 / lt, 75 g K2O / lt, 
67 g MgO / lt, 10 g Mn / lt, 5 g Zn / lt
Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)

Yaravita Magtrac 500
Popis: koncentrované formulované hnojivo 
pro odstranění nedostatku hořčíku aplikací 
na list
obsah živin: 500 g MgO / lt
Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)
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Yaravita Safe K
Popis: formulované listové hnojivo vhodné 
tam, kde je třeba aplikovat draslík bez přísu-
nu dusíku, optimální řešení v závěrečných 
fázích růstu
obsah živin: 500 g K2O / lt
Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)

Yaravita Zintrac 700
Popis: koncentrované kapalné hnojivo 
pro odstranění nedostatku zinku listovou 
aplikací, vhodný pro široké spektrum polních 
a speciálních kultur
obsah živin: 700 g Zn / lt
Balení: 5 lt, 1 paleta = 600 lt (120 kanystrů)

8.2. APLIKAČNÍ TECHNIKA
Easy roller
Popis: aplikační zařízení pro nanášení regu-
látorů růstu na terminál vánočních stromků 
až do výšky 1,8 m, optimální období aplikace 
je při délce terminálu 14–18 cm
Součástí dodávky: kanystr na 5 litrů 
s pumpou, popruh, vidlice s válečky
obsah: 5 litrů

Mantra 
Popis: ruční ULV postřikovač pro aplikaci 
koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 1 ULV 
hlavici, šířka záběru je 50 cm, aku baterie 
zabezpečuje až 16 hodin práce na jedno 
nabití, postřikovač je vhodný do lesních 
kultur a plantáží, obsah náplně 1 litr vystačí 
až na 0,33 ha
Součástí dodávky: nabíječka baterie
váha: 5 kg

Mankar-GP 70-110
Popis: ULV postřikovač pro aplikaci koncen-
trovaných glyfosátů, obsahuje 2 ULV hlavice, 
šířka záběru je variabilní (70–110 cm), přísun 
koncentrátu zajišťuje speciální pumpa, která 
je závislá na otočení kola, aku baterie zabez-
pečuje až 8 hodin práce na jedno nabití
Součástí dodávky: nabíječka baterie
váha: 19,5 kg

Pulmic FENIX 35
Popis: ruční CDA postřikovač 
pro aplikaci mírně ředěných glyfosátů, 
obsahuje 1 CDA hlavici, šířka záběru
je 40 cm, velikost kapek 350 mikronů, 
Li-ion baterie zabezpečuje až 8 hodin 
práce na jedno nabití, postřikovač je vhodný 
do lesních kultur, plantáží a komunální sféry, 
obsah náplně 5 litrů vystačí až na 0,2 ha
Součástí dodávky: nabíječka baterie
váha: 2,5 kg

Rosič SoLo 423 Port
Popis: rosič s vylepšenou technologií 2-taktní-
ho motoru SOLO (objem 72,3 cm3, výkon 3 kW), 
vhodný k ošetření zalesněných ploch, sadů, 
vinohradů, parků i zahrad, použití rovněž ve 
skladech či stájích, možnost používat vyšší kon-
centrace postřiku, velký plnící otvor, nerezový 
plnící filtr, nádrž odolná vůči UV záření (objem 
12 lt), nadstandardní polstrování zad a širokých 
ramenních popruhů, vlastní hmotnost 11 kg
Součástí dodávky:  speciální rosící tryska 
a 4 možné nastavení (dalekonosná tryska, 
mřížka širokého rozsahu, vratná a dvou-
směrná mřížka)

vana na hnojivo
Popis: nádoba o objemu 20 litrů  
s popruhem přes rameno
Balení: 1 ks

Popruh k vaně na hnojivo
Popis: nastavitelný, režný popruh, není 
součástí vany na hnojivo, objednává se jako 
samostatná položka
Materiál: přírodní vlákno
Balení:  1 ks

Popruh k vaně na hnojivo 
s polstrováním
Polstrování popruhu 
k vaně na hnojivo
Popis: nastavitelný pevný popruh s polstro-
vanou opěrkou ramene, ta je v nabídce i jako 
samostatná položka
Materiál: polypropylen
Balení:  1 ks

Dragone
Popis: vysokotlaký nesený 
postřikovač za UKT s hori-
zontálním dostřikem až 60 
metrů, vhodný pro použití 
na plantážích vánočních 
stromků v lesních a okras-
ných školkách, alejích a dal-
ších plochách.
Objem nádrže 200–400 litrů, 
tlak a směřování trysek je 
ovládáno z kabiny traktoru

Gardim Sprayer
Popis: vysokotlaký pojízdný postřikovač se 
4-T motorem Honda, s vlastním pohonem 
a 120 lt nádrží, maximální dostřik 9 m, pra-
covní tlak 30 bar, pro profesionální uživatele 
v lesnictví, zahradnictví, sadařství i komu-
nálu, nebo pro soukromé ošetřování zahrad 
a pozemků
Součástí dodávky: 10 lt nádrž na mytí 
rukou, hadice 25 m s navíjecím systémem
váha: 85 kg
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Bunda Heavy Duty
Popis: silnější pohodlná pracovní bunda, 
100% nepromokavá, s kapucí
Materiál: 30% polyester, 70% PVC  
velikost: S–2XL

Bunda Flexorain
Popis: pohodlná pracovní bunda, elastická, 
100% nepromokavá, lehký materiál propust-
ný pro vodní páry, olivová barva
Materiál: 100% polyester, pogumováno 
100% polyuretanem 
velikost: S–3XL

Brousek Swiss
Popis: brousek na nože, mačety a nůžky se 
speciálním tvrzeným ostřím
Materiál: kov
Balení: 1 ks 

Hřeben na větve 4 zuby
Hřeben na větve 6 zubů
Popis: speciální hřeben na přiblížení  
2 vzdálených větví během růstu 
Materiál: plast
Balení: 100 ks

Chránič holeně k mačetám
Popis: praktický plastový chránič pro 
ochranu holení, včetně kolen, před poraně-
ním mačetou při úpravě tvaru stromků na 
plantážích
Materiál: plast
Balení: 1 ks

Kalhoty laclové  
Heavy Duty
Popis: silnější pohodlné pracovní kalhoty, 
100% nepromokavé
Materiál: 30% polyester, 70% PVC 
velikost: S–2XL

Kalhoty laclové Flexorain
Popis: pohodlné pracovní kalhoty, elas-
tické, 100% nepromokavé, lehký materiál 
propustný pro vodní páry, olivová barva
Materiál: 100 % polyester, pogumováno 
100% polyuretanem
velikost: S–2XL

Kleště k omezení  
přírůstu terminálu  
vánočních stromků
Popis: speciální kleště na mechanické ome-
zování přírůstu terminálního výhonu u Abies 
nordmanniana a Abies nobilis, pomocí 5 ost-
rých nožů dojde ke zranění kůry na terminálu 
předchozího roku, a tím k dočasnému přeru-
šení toku mízy v novém terminálním výhonu, 
omezení délkového přírůstu až o 30%
období použití: květen–červen, při délce 
nového přírůstu 3–8 cm
Materiál: vysoce kvalitní nástrojářská ocel

Kleště vyvazovací
Popis: speciální kleště na rychlé upevnění 
tyčky k výhonu (pro napřímení terminálu)
Materiál: kov, plastové pouzdro na pásku
Balení: 1 ks

Kleště vyvazovací  
– pružina
Popis: náhradní pružina pro starší model 
vyvazovacích kleští
Materiál: kov  
Balení: 1 ks

Kleště vyvazovací  
– náhradní nože
Popis: náhradní nože pro starší model 
vyvazovacích kleští – 3 ks v balení
Materiál: kov
Balení:  3 ks

Kleště vyvazovací oranžové
Popis: nový kompaktnější model vyvazova-
cích kleští od firmy MAX,  používají se stejné 
pásky a sponky, náhradní nože jsou jiné, 
balené po 2 ks
Materiál: plast, kov 
Balení: 1 ks

Kleště vyvazovací oranžové  
– náhradní nože
Popis: náhradní nože pro nový model 
vyvazovacích kleští – 2 ks v balení
Materiál: kov 
Balení: 2 ks

Kolíček  
multifunkční oranžový 
Popis: kolíček k upevnění ptákomorek 
(tyček) a speciálních terminálních spirál 
na stromek, upevnění na tyčku 40, 60 cm
Materiál: plast 
Balení: 100 ks 

Kolíček pro ptákomorky 
žlutý 
Popis: kolíček pro upevnění tyček 40 nebo 
60 cm, upevnění na tyčku 40, 60 cm
Materiál:  plast 
Balení: 100 ks

Mačeta 44 cm
Popis: nástroj na tvarování vánočních 
stromků, nejčastěji smrků
Materiál: čepel nerezový pružný kov, 
plastová rukojeť 
Míry: celková délka 44 cm, délka čepele 
30 cm
Balení: 1 ks

Mačeta 55 cm
Popis: nástroj na tvarování vánočních 
stromků, nejčastěji smrků
Materiál: čepel nerezový pružný kov, 
dřevěná rukojeť
Míry: celková délka 55 cm,  
délka čepele 40 cm  
Balení: 1 ks

Mačeta 85 cm
Popis: nástroj na tvarování vánočních 
stromků, nejčastěji smrků
Materiál: čepel nerezový pružný kov, 
dřevěná prodloužená rukojeť 
Míry: celková délka 85 cm, délka čepele 40 cm
Balení: 1 ks

8.3. POMůCKY PRO PĚSTOVáNÍ 
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Nůžky AKU ZANoN  
Tiger ZT-40
Popis: bezpečné a ergonomické profesi-
onální AKU nůžky pro pěstitele vánočních 
stromků, sadaře, vinaře i další pěstitele
Parametry: střih do Ø 40 mm, baterie – 
50,4V/4,2 Ah (vydrží podle výkonu až 2 dny 
práce), hmotnost nůžek 860 g, zádový set 
baterie 2300 g
Balení: 1 ks nůžek v kufru s příslušenstvím 
(kabel, jednotka pro kontrolu AKU, baterie, 
kožená kapsa na nůžky, olej, set nářadí)

Ptákomorky 
Popis: dřevěná tyčka se žlutým kolíčkem 
pro uchycení, ochrana proti zlomení termi-
nálu vánočního stromku ptáky
Materiál: dřevo – smrk, kolíček – plast 
Balení: 1000 ks 

Páska vyvazovací – tl. 0,15 mm
Popis: páska do obou typů vyvazovacích kleští, 
určená k vyvazování – stříbrná, modrá, zelená
Materiál: plast
Balení: 10 ks

Páska vyvazovací – tl. 0,10 mm
Popis: páska do obou typů vyvazovacích 
kleští, ke krátkodobému vyvazování a zejmé-
na vyznačování – bílá, žlutá, červená
Materiál: plast
Balení: 10 ks

Triwi dravec – komplet
Popis: létající maketa dravce na 10 m dlou-
hé teleskopické tyči, umožňuje snížit počet 
používaných ptákomorek, které je ale nutné 
na části stromků instalovat pro okamžiky 
bezvětří, při bořivém větru je vhodné dravce 
demontovat kvůli možnému poškození, 
doporučená instalace 4 dravci na hektar
Materiál: plast
Balení: 1 ks, součástí dodávky je instalační 
kůl k zatlučení do země pro upevnění tyče

Triwi dravec – náhradní pták
Popis: náhradní maketa dravce, včetně 
provázku pro upevnění k teleskopické tyči
Materiál: plast
Balení: 1 ks 

Triwi Topring
Popis: drátěný kruhový prvek pro vodorov-
nější růst bočních větví horního přeslenu, 
instalace v září po ukončení růstu výhonů (při 
časnějším použití v průběhu sezóny by mohlo 
dojít k ohýbání výhonů směrem vzhůru)
Materiál: kov
Balení: 50 ks

Spirála terminální
Popis: upravená drátěná spirála sloužící 
k narovnání růstu terminálního výhonu
Materiál: pozinkovaný drát
Balení: 100 ks

Spirála terminální oranžová
Popis: poplastovaná drátěná spirála 
k narovnání růstu terminálního výhonu, 
oranžová barva pro lepší viditelnost
Materiál: drát, plast 
Balení: 100 ks

Sponky HT–B  
k vyvazovacím kleštím
Popis: sponky k upínání pásky vyvazovacími 
kleštěmi
Materiál: kov
Balení: 4800 ks v balení

T-ptáci
Popis: ochrana ve tvaru písmene T proti 
škodám způsobeným ptáky na plantážích, 
upevnění na tyčku 40, 60 cm
Materiál: plast 
Balení: 500 ks

Taška na ptákomorky 
a sazenice
Popis: dvojitá boční taška s popruhy, výraz-
ně usnadňuje práci v péči o kultury dřevin 
i vánoční stromky, možnost použití tašky 
také k výsadbě 
Balení: 1 ks 

Terminální plíšek
Popis: slouží ke směrové korekci čerstvě 
narašeného bočního výhonu u jedlí, kde bylo 
nutno zkrátit terminální výhon
Materiál: hliník 
Balení: 100 ks 

Tyčky 40 cm
Tyčky 60 cm
Popis: dřevěné tyčky tvořící s kolíčky ptá-
komorku – ochranu proti zlomení terminálu 
vánočního stromku ptáky
Materiál: dřevo – smrk 
Balení: 100 ks 

Tyčky bambus 75 cm  
(6–8 mm)
Tyčky bambus 75 cm  
(8–10 mm)
Popis: tyčky k narovnání terminálního 
výhonu pomocí vyvazovacích kleští
Materiál: bambus
Balení: 500 ks

vrtulky proti ptákům 
Popis: vrtulka ve tvaru větrníku pro doplně-
ní ochrany proti škodám způsobeným ptáky 
na plantážích, upevnění na tyčku 40, 60 cm
Materiál: plast 
Balení: 500 ks 

vzpěra na větve plastová 
– hřeben
Popis: rozporka na jednotlivé boční větve 
zvedající se v růstu příliš nahoru, možno pou-
žít také jako malý hřeben na větve, délka 20 cm
Materiál: plast
Balení: 100 ks 

vzpěra na větve dřevěná
Popis: rozporka na jednotlivé boční větve 
zvedající se v růstu příliš nahoru, délka  
20 cm, tloušťka 3 mm
Materiál: dřevo
Balení: 1000 ks
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Balička vánočních stromků
Popis: velmi kvalitní balička s masivním 
laminátovým kornoutem ve kterém nedo-
chází při balení stromků k poškozování větví, 
snadno odnímatelné nohy, součástí dodávky 
brzdící guma pro rovnoměrný odpor sítě při 
balení, průměr 34 nebo 45 cm
Materiál: laminát, pozinkovaná ocelová 
konstrukce
Balení: 1 ks

Drátky ke svazkovači klestu
Popis: drátky s oky slouží ke svazkování 
klestu, popř. dalších vázaných dekorací
Délky: 15, 22, 30 cm
Balení: 1000 ks

Etikety Premium
Popis: číslované jednobarevné etikety 
s nápisem „Premium selektion“
velikost: 3,8x30 cm
Barvy: bílá, červená, modrá, žlutá, fialová, 
oranžová, růžová
Balení: 100 ks v bločku

Etikety Tyvek
Popis: číslované jednobarevné etikety
velikost: 1,9 x 23 cm
Barvy: bílá, červená, modrá, žlutá, fialová, 
oranžová, růžová, hnědá, zelená
Balení: 100 ks v bločku

Etikety TRIWI
Popis: číslované jednobarevné etikety
velikost: 3,8 x 30 cm
Barvy: bílá, červená, modrá, žlutá, fialová, 
oranžová, růžová, hnědá, zelená, šedá, černá
Balení: 100 ks v bločku

Etikety TRIWI dvoubarevné
Popis: číslované barevné etikety  
s bílými pruhy
velikost: 3,8 x 30 cm
Barvy: červená, modrá, žlutá, fialová, oran-
žová, růžová
Balení: 100 ks v bločku

Nůž na síť univerzální
Popis: nůž uložený v plastu, připevnitelný 
k baličce
Materiál: plast, kov
Balení: 1 ks

Nůž náhradní k baličce
Popis: náhradní nůž pro běžné typy držáků 
výměnných nožů na baličkách
Materiál: plast, kov

Kleště sešívací MAX
Popis: kleště pro upevnění etiket na termi-
nály stromků před těžbou
Materiál: kov
Balení: 1 ks

Kleště sešívací TRIWI 
Popis: kleště k upevnění etiket na stromky, 
PROFI kvalita
Materiál: kov
Balení: 1 ks

Síťovina na balení 
Popis: síťovina na balení vánočních strom-
ků, průměr 34, 45 nebo 55 cm
Materiál: HDPE
Balení: vakuovaný balík 3000 m (10 návinů), 
u typů 34 a 45 cm možný prodej po 300 m

Sponky MAX
Popis: sponky do sešívacích kleští MAX
Materiál: kov
Balení: 1000 ks

Sponky TRIWI
Popis: sponky ke kleštím TRIWI k upevnění 
etiket na stromky, PROFI kvalita
Balení: 1000 ks

Stojan Krinner Comfort S
Popis: stojan na vánoční stromky až do 
výšky 2,3 m, se zásobníkem vody (až 3 lt) pro 
prodloužení trvanlivosti stromku, průměr 
stojanu 34 cm, průměr kmínku až 11 cm, 
rychloupínací pákový systém, indikátor výšky 
hladiny vody
Materiál: plast, kov 
Balení: 1 ks

Stojan Krinner Premium L
Popis: stojan na vánoční stromky až do 
výšky 2,7 m, se zásobníkem vody (až 3,7 lt) 
pro prodloužení trvanlivosti stromku, prů-
měr stojanu 37 cm, průměr kmínku až 12 cm, 
rychloupínací pákový systém, indikátor výšky 
hladiny vody
Materiál: plast, kov 
Balení: 1 ks

Stojan Krinner Premium XL
Popis: stojan na vánoční stromky až do  
výšky 3 m, se zásobníkem vody (až 4,5 lt) pro 
prodloužení trvanlivosti stromku, průměr  
39 cm, průměr kmínku až 12 cm, rychloupínací 
pákový systém, indikátor výšky vodní hladiny
Materiál: plast, kov
Balení: 1 ks

8.4. POMůCKY PRO SKLIZEŇ A PRODEj
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Stojan Krinner Premium XXL
Popis: stojan na vánoční stromky až do 
výšky 4 m, se zásobníkem vody (až 11 litrů) 
pro prodloužení trvanlivosti stromku, 
průměr stojanu 52 cm, průměr kmínku 
až 17 cm, rychloupínací pákový systém, 
indikátor výšky hladiny vody
Materiál: plast, kov 
Balení: 1 ks

Svazkovač klestu
Popis: vhodný nástroj k rychlému a pev-
nému svázání ozdobného klestu, popřípadě 
jiných vázaných dekorací
Rozměry: 2 x 20 cm
Materiál: ocel, poplastovaná rukojeť
Balení: 1 ks

Štítky Tyvek bez čísla
Štítky Tyvek s čísly
Popis: štítky v roli bez popisu nebo s popi-
sem číselné řady, instalace odtržením štítku 
z role a provléknutím perforovaným okem, 
v 8 různých barvách, šířka 1,9 cm a délka 22 cm
Materiál: poplastovaný voděodolný papír
Barvy: bílá, žlutá, oranžová, růžová, fialo-
vá, červená, modrá, zelená
Balení: 1000 ks v roli

vesta na značení  
– 4 závěsné kapsy
Popis: vyznačovací vesta s 2x8 kapsami 
na etikety a 4 závěsnými kapsami na příslu-
šenství, univerzální velikost
Materiál: 65% polyester, 35% bavlna
Balení: 1 ks
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V nabídce je 6 základních typů:

 Čistič a odmašťovač

 Sprej na přístrojovou desku

 Silikonový sprej

 Zinkový sprej

 Impregnační sprej

 Šokový uvolňovač spojů

Součástí této kategorie výrobků Soppec patří 11 prostředků určených 
k čištění a údržbě strojních zařízení a průmyslové techniky.
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BUNDY, MIKINY, SAKA, VESTY 

KOŠILE A TRIKA

Bunda Fjäll Räven Drev
Popis: dobře navržená, prodyšná 

bunda pro aktivní lov, odolná větru 
a vodě, na exponovaných místech 

(ramena, kapuce a rukávy) čás-
tečně s membránou Hydratic®, 

odnímatelná a nastavitelná 
kapuce, kloubové rukávy 
a postranní rozparky, 2 boční 
kapsy na munici a 2 šikmé ná-
prsní kapsy s prostorem pro 
GPS zařízení nebo vysílačku, 
otvor pro rádio-kabel, velká 
zadní kapsa s oboucestným 
zipem, nastavení manžet 

na suchý zip
Materiál: externí G-1000® Si-
lent: 65% polyester, 35% bavlna,  

membrána Hydratic® 100% poly-
urethan, podšívka: 100% polyamid 
Barva: tmavě olivová
velikost: S–3XL

Mikina 
Beretta fleece
Popis: prodyšná pánská 
mikina z lehkého fleecu, 
ideální jako mezivrstva 
pod funkční bundu, 
poloviční zip od hrudníku 
po vysoký stojatý límec, 
rukávy zakončeny man-
žetou
Materiál:  
100% polyester 
Barva: čokoládová
velikost: S–3XL

Sako oS Trachten
Popis: stylové sako vhodné 
pro běžné nošení i do společnosti, 
s ozdobným stojáčkem, klasický 
střih, 5 knoflíků z pravého paroží, 
1 náprsní a 2 boční kapsy, lehká 
podšívka
Materiál:  
100% polyester
Barva: středně hnědá 
a tmavě zelená
velikost: 48–60

Košile  
Deerhunter Craig 
Popis: lehká košile s dlouhým 
rukávem, vhodná na samostatné 
nošení v létě, nebo stylově pod 
fleecem či sakem po zbytek roku, 
komfortní střih, knoflíkový límec, 
náprsní kapsa zapínaná na knoflík  
Materiál: 65% polyester,  
35% bavlna 
Barva: zelená/hnědá kostka
velikost: 39, 41, 43, 45
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vesta Fjall Raven, 
Grimsey
Popis: velmi slušivá a teplá 
vesta, neomezuje v pohybu, 
pružná po stranách, kvůli zvý-
šené pohyblivosti a pružnosti, 
2 kulaté boční kapsy, 1 svislá 
náprsní kapsa se zipem
Materiál: česaný materiálu 
G-1000®, příjemný na dotek, 
podšívka nylon, polyesterová 
výplň
Barva: olivová
velikost:  S–3XL
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KALHOTY

Triko Elkline  
Rudolf

Popis: velmi kvalitní 
tričko se symbolem losa 
na přední i zadní straně, 
pohodlné, z trvanlivěj-
šího materiálu 
Materiál: 100% 
bavlna 

Barva: olivová a hnědá
velikost: S–3XL

Triko Hubertus  
motiv kanec
Popis: příjemné sportovní 
triko s krátkým rukávem,
vhodné nejen na lov,  
ale i pro každodenní nošení
Materiál: 100% bavlna 
Barva: olivová
velikost: S–5XL

Triko Hubertus  
motiv kachna
Popis: pohodlné triko 
s krátkým rukávem do přírody, 
pro lov i volný čas, na levé straně 
hrudníku výšivka kachny
Materiál: 100% bavlna 
Barva: olivová
velikost: S–5XL

Triko outlast  
kr. rukáv

Triko outlast  
dl. rukáv

Popis: funkční tri-
ko z tenkého ba-

vlněného úpletu 
s příměsí materi-

álu Outlast®, který 
snižuje pocení  

a udržuje stálou teplotu 
mezi pokožkou a prádlem – 
odvede teplo dříve, než se 
tělo začne potit, při ochla-
zení naopak teplotu dodá
Materiál: 66% bavlna, 28% 
CV Outlast®, 6% elastan
Barva: khaki
velikost: M–XXL

Kalhoty Fjäll Räven  
Barents Pro
Popis: větru a vodě odolné lovecké kalhoty 
s výztuhami v sedací části a oblasti kolen,  
7 praktických kapes, mimo jiné na karty, nůž  
a s propojenou bezpečnostní kapsou uvnitř, 
délka nohavic lze individuálně zkrátit, voskova-
telné voskem Fjäll Räven
Materiál: G-1000® Original: 65% polyester,  
35% bavlna
Barva: tmavě olivová, černá
velikost: 46–60

Kalhoty Fjäll Räven 
Barens Pro Winter

Popis: větru a vodě odolné lovecké kalhoty  
s výztuhami v sedací části a oblasti kolen, flanelo-
vá podšívka, 5 praktických kapes, délka může být 

zkrácena, voskovatelné voskem Fjäll Räven
Materiál: G-1000® Original: 65% polyester,  

35% bavlna, podšívka 100% polyester
Barva: tmavě olivová a černá

velikost: 46–60
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KALHOTY

Kalhoty  
Fjäll Räven Drev
Popis: kalhoty pohodlného střihu 
pro aktivní lov, pro pohodlný pohyb 
strečový materiál v oblasti kolen 
a pasu, v oblasti sedací části a kolen 
zdvojená tkanina, klasický sed
Materiál: externí G-1000® Silent: 
65% polyester, 35% bavlna, mem-
brána Hydratic® 100% polyure-
than, podšívka: 100% polyamid 
Barva: tmavě olivová
velikost: 46–60

Kalhoty Fjäll Räven Karl Pro
Popis: všestranné kalhoty sportovního střihu z větru 

a vodě odolné tkaniny, 2 kapsy na nohavicích včetně vnitř-
ní kapsy ze síťoviny, 2 boční kapsy,  

2 zadní kapsy s knoflíkovým panelem, délka nohavic lze 
individuálně zkrátit

Materiál: G-1000® Original: 
65% polyester, 35% bavlna

Barva: tmavě olivová
velikost: 46–60

Kalhoty / kraťasy Fjäll 
Räven Hight Coast
Popis: všestranné kalhoty s mož-
ností odepnutí nohavic, vyrobené 
z lehké tkaniny s vysokou prodyšností, 
2 boční kapsy, 1 přední kapsa na pravé 
noze a 1 zadní kapsa na zip 
Materiál:  65% polyester, 35% bavlna
Barva: tmavě šedá
velikost: 46–60

Kalhoty HUBERTUS  
kožené Trapper
Popis: vysoce kvalitní klasické kožené 
kalhoty vyrobené z odolné 100% buvolí 
kůže, s plnou podšívkou,  
5 kapes (1 na nůž)
Materiál: 100% buvolí kůže, podšívka 
100% polyester
Barva: olivově hnědá
velikost: 48–60

Kalhoty brodící  
oCEAN
Popis: dvouvrstvé kalhoty se 
zatavenými švy, s nastavitelnými 
popruhy, boty jsou vybaveny 
textilní podšívkou 
Materiál: kalhoty: 100% polyvi-
nylchlorid na polyesterové nosné 
tkanině, podešev: polyvinylchlo-
rid/nitril
Barva: zelená
velikost: 37–50
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OBUV

Holiny BoRE nezateplené
Popis: gumová nezateplená obuv určená pro běžné použití
Materiál: směs přírodního a syntetického 
kaučuku, textilní podšívka
velikost: 38–48

Holiny BoRE  
zateplené  
neoprenem 
/plyšem
Popis: gumová zateplená obuv určená 
pro běžné použití v chladných ročních 
obdobích, podšívka z neoprenu nebo 
plyše zajišťuje dokonalou tepelnou 
izolaci a vysoký komfort při nošení
Materiál: směs přírodního a syn-
tetického kaučuku, uvnitř 
neopren nebo plyš
velikost: 38–48

obuv Hanwag  
Alaska GTX hnědá
Popis: klasická trekkingová bota, svršek 
z voskované nubukové kůže, voděodolná 
a prodyšná podšívka Gore-Tex, podešev 

Vibram se středně tvrdým vyztužením 
a brzdnými oky uprostřed profilu

Barva: tmavě hnědá, výška 
17 cm, hmotnost 1800 g 

(velikost 43)
velikost: 
6–13

obuv Meindl Dovre  
Extreme MFS wide 
Popis: komfortní lovecké voděodolné boty 
z pevné kůže, podešev Vibram, prodyšné 
díky membráně Gore-Tex
Barva: tmavě hnědá
velikost: 5–14, výška 24cm, hmotnost 
1990 g (velikost 43)

obuv Meindl  
Island MFS Active
Popis: nejprodávanější pánská bota Meindl, podšívka Gore – Tex s MF-
System se speciálním pěnovým polstrováním, vysoce kvalitní a odolná 

vrchní kůže s větracím systémem s Air-Active 
technologií, neklouzavá sportovní pode-
šev Meindl multi-grip Vibram 
Materiál: nubuk kůže, Gore-Tex
Barva: hnědá
velikost: 38–50, výška na noze 17 cm,  
hmotnost 1760 g (velikost 43), k dispo-

zici i speciální nabídka pro širší nohu 
ve velikostech 39–47

obuv Meindl Island  
MFS Active Lady
Popis: nejprodávanější dámská bota Meindl, 
podšívka Gore – Tex s MFSystem se speciálním 
pěnovým polstrováním, vysoce kvalitní a odolná 
vrchní kůže s větracím systémem s Air-Active 
technologií, neklouzavá sportovní pode-
šev Meindl multi-grip Vibram
Materiál: nubuk kůže, mem-
brána Gore-Tex
Barva: hnědá
velikost: 36–43, 
výška na noze 14 cm, 
hmotnost 1 400 g 
(velikost 43)

obuv Meindl Nebraska
Popis: kvalitní obuv pro volný čas, cestování a turistiku

Materiál: kombinace nubuk / semiš, anatomicky 
tvarovaná stélka (vyjímatelná, omyvatelná), gu-

mová podešev Meindl Magic Light Trail pro 
optimální tlumení rázů

Barva: hnědá
velikost: 6–12, 
hmotnost 820 g 
(velikost 43)

obuv Meindl Taiga GTX
Popis: celoroční lovecké boty z odolné kůže, 
voděodolná a prodyšná podšívka Gore-Tex, 
podešev Meindl multi-grip Vibram
Barva: hnědá, výška 26 cm, hmotnost 
1900 g (velikost 43)
velikost: 6–14
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Batoh  
Hart 11 
Popis: lehký a kom-
fortní batoh s ergo-
nomickým tvarem 
pro pohodlné nošení 
při chůzi, běhu i dalších 
fyzických aktivitách, vhodný 
pro uložení osobních věcí 
a důležitých loveckých 
pomůcek 
Materiál: 100% nylon,  
podšívka 100% poly-
ester
Barva: hnědo-
zelená
Parametry: 
kapacita 11 lt, 
výška 35 x šířka 40 
x hloubka 23 cm, 
hmotnost 450 g

Batoh  
Tatonka 20 
se stoličkou 
Popis: batoh se 
stoličkou s lehkým, 
robustním, skláda-
cím rámem, vnější 
kapsy batohu ze 
síťoviny
Materiál:  100% 
nylon, nerezový 
rám stoličky
Barva: 
khaki 
Parametry: 
kapacita 20 lt, 
výška 42 x šířka 25 
x hloubka 14 cm, 
hmotnost 1600 g 

Web: www.lescr.cz  l  E-shop: www.e-lescr.cz

BATOHY

www.lescr.cz 
prostředky a přípravky pro les, 
školky, plantáže, zahrady a parky

www.plantax.cz 
stroje a zařízení do školek, parků, 
plantáží, zahrad a pro farmáře

www.gardim.cz 
postřikovače, aplikační technika  
a chemie pro profesionály

www.e-lescr.cz
e-shop vše pro les a lov

›

›

›

›
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Batoh Fauna  
– Ripa, 40 l
Popis: ideální batoh pro všechny 
druhy lovu s výjimečně tichou 

tkaninou, ventilační systém 
hromadící teplo v oblasti zad, 

vnější odnímatelná síťová taška 
černé barvy, bederní pás na 
patrony, kapsa ve víku bato-
hu, odnímatelný hrudní pás, 
pláštěnka 
Materiál:  polyester 
Barva: tmavě olivová, oran-
žové prvky
Parametry: kapacita  
40 litrů, hmotnost 1,9 kg

Batoh Fjällräven  
– Räven 28 l
Popis: ideální batoh pro 
práci i do přírody, 2 oddělené 
prostory plus třetí polstrovaný 
na notebook,  přední kapsa 
na zip, 2 boční otevřené na 
lahev, malá kapsa s podšívkou 
na brýle a mobil umístěna 
nahoře, polstrované popruhy 
i zadní deska, kožená rukojeť
Materiál: odolný G-1000 
Heavy Duty ECO (recyklovaný 
polyester a organická bavlna)
Barva: tmavě olivová
Parametry: kapacita  
28 litrů, výška 46 x šířka 31 
x hloubka 28 cm,  
hmotnost 965 g

Batoh Fjällräven 
Singi Stubben 27 
Popis: pohodlný cestovní 

batoh s integrovaným rámem, 
ideální jako náhrada židle (max. 
zatížení 120 kg), vhodný pro lov, 
rybaření a pozorování ptáků, 
voskovaný materiál vysoce od-
puzující vodu (možno impreg-
novat), zesílené dno, čalouněné 
pěnové sedadlo s chráničem
Materiál: 65% polyester, 35% 
bavlna, 100% polyamid, hliníko-

vý rám
Barva: tmavě olivová

Parametry: kapacita 27 lt, výška 
52 x šířka 27 x hloubka 24 cm, hmot-

nost 2100 g 
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čepice Hart 
Popis: teplá pevná a zároveň měkká čepice 
Materiál: fleece 
Barva: kamufláž,oranžová a tmavě zelená  
velikost: univerzální

čepice Percussion
Popis: větru a voděodolná čepice, teplá 
díky sklopené ochraně sluchu a krku a teplé 
mikrofleece podšívce
Materiál: 100% polyester, polyuretanová vrstva
Barva: olivová
velikost: univerzální

čepice Pinewood
Popis: teplá, elastická čepice s příjemně měk-
kou podšívkou zvyšující pohodlí při nošení
Materiál: 85% polyacryl, 15% elastan
Barva: tmavě zelená  
velikost: univerzální

Klobouk Pinewood
Popis: lovecký klobouk se širokým lemem, 
s bočními průduchy a vnitřním potítkem, s otočnou 
oranžovou páskou pro větší bezpečnost při lovu, 
vyšívané logo na přední straně, kostkovaná podšívka
Materiál: 100% polyester, podšívka: 65% 
polyester, 35% bavlna
Barva: hnědá 
velikost: S (56 cm), M/L (59 cm), XL/XXL (62 cm)

Nátělník outlast
Popis: funkční nátělník z tenkého bavlněného 
úpletu s příměsí materiálu Outlast®, který snižuje 
pocení a udržuje stálou teplotu mezi pokožkou 
a prádlem – odvede teplo dříve, než se tělo začne 
potit, při ochlazení naopak teplotu dodá
Materiál: 66% bavlna, 28% CV Outlast®, 6% elastan
Barva: khaki
velikost: M–XXL

Spodky outlast 
Popis: funkční spodky z tenkého bavlněného 
úpletu s příměsí materiálu Outlast®, který snižuje 
pocení a udržuje stálou teplotu mezi pokožkou 
a prádlem – odvede teplo dříve, než se tělo začne 
potit, při ochlazení naopak teplotu dodá
Materiál: 66% bavlna, 28% CV Outlast®, 6% elastan
Barva: khaki
velikost: M–XXL

Návleky na nohy 
Percussion, Predator R2
Popis: odolná ochrana nohou, dokonale padne 
díky pružným plochám a optimálně udržuje svou 
polohu i během pohybu, na zadní straně zip 
krytý chlopněmi, na spodní části pogumovaná 
upínací páska pro bezpečné uchycení pod botou
Materiál: voděodolná tkanina
Barva: zelená
velikost: univerzální

Ponožky Meindl Jagd
Popis: mimořádně pohodlné ponožky zpev-
něné v oblasti prstů, zajišťují teplo, suché 
nohy a pohodlné nošení
Materiál: 48% bavlna, 40% polyester,  
10% polyamid, 2% elastan
Barva: zelená
velikost: 36/39, 40/43, 44/47

Pláštěnka  
lovecká Dryhands 
Popis: nepromokavá, větruodolná 
a prodyšná lovecká pláštěnka kompaktní 
konstrukce, složitelná do její vlastní kapsy, 
vybavena stahovací kapucí pro lepší ochranu
Materiál: horní vrstva 100% polyety-
len, Atmotec membrána s prodyšností 
8000 g/m2/den a vodě odolností 10 000 mm 
vodní sloupec, DWR® vodní repelent 
Barva: zelená nebo kamufláž
velikost: univerzální

Rukavice Skogen pletené
Popis: pletené prstové rukavice s izolační 
vrstvou Thinsulate
Materiál: 100% polyacryl, podšívka 100% 
polyester
Barva: olivová
velikost: S–XXL

čistící prostředek  
Meindl Sil-Proof
Popis: ochrana obuvi vyrobené ze svrcho-
vých silikonizovaných usní
Balení:  125 ml

Impregnace L.E.S. CR
Popis: impregnační sprej pro profesionály, vhod-
ný na oděvy, obuv, ostatní tkaniny, kůži a dřevo
Balení: 600 ml
NovINKA 2020

Impregnace  
Meindl Conditioner
Popis: ochrana obuvi vyrobené z kůže/tka-
niny, včetně výživy
Balení: 150 ml

Impregnace  
Meindl Wet Proof
Popis: ochrana obuvi vyrobené z kombina-
ce kůže/tkaniny
Balení: 125 ml

Sprej ochranný Aigle  
na gumovou obuv 
Popis: sprej ošetřuje, chrání a zachovává 
gumovou botu pomocí odolného a nevidi-
telného ochranného filmu
Balení: 200 ml 

Tkaničky do obuvi  
Meindl Island MFS
Délka: 180 cm
Barva: hnědá

vosk Fjäll Räven 
Popis: vosk na voskování oděvů  
z materiálu G-1000® k získání vodoodpudivé-
ho povrchu, aplikace pomocí zdroje tepla   
(žehlička, fén)
Balení: 90 gr

vosk Meindl
Popis: kvalitní vosk na koženou obuv 
s Gore-Tex
Balení: 80 gr

ODĚVNÍ DOPLŇKY A IMPREGNACE
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LOVECKé DOPLŇKY

Brousek Smith outdoor
Popis: malý praktický brousek s brusnou 
částí ve tvaru V, velikost 7 x 6 cm
Materiál: plast, karbid 
Barva: oranžová
Hmotnost: 55 g

Kolimační laser  
na zaměřování pušek 
Popis: laserová přesnost všech zbraní, ráže 
0,22 do 0,50 palce (1 palec = 25,4 mm) a dvou 
přídavných adaptérů pro brokovnice kalibru 
12 a 20
Délka: 15,5 cm

Nůž MoRA  
Companion Heavy Duty 
Popis: robustní nůž, ergonomická rukojeť, 
délka 22,4 cm, čepel 10 cm, tloušťka čepele  
3,2 mm, lze nosit za opaskem
Materiál: ocelová čepel s vysokým obsa-
hem uhlíku, plastová rukojeť
Barva:  zelená
Hmotnost: 104 g

Nůž MoRA Companion Heavy 
Duty oranž s pouzdrem 
Popis: nůž pro všestranné použití, délka 
22,4 cm, čepel 10 cm, tloušťka čepele  
3,2 mm, lze nosit za opaskem
Materiál: ocelová čepel, plastová rukojeť
Hmotnost: 104 g
Barva: černo-oranžová

Nůž MoRA Companion MG 
Popis: nůž pro všestranné použití, délka  
21 cm, čepel 10 cm, tloušťka čepele 2,0 mm, 
lze nosit za opaskem
Materiál: ocelová čepel, plastová rukojeť 
Barva: zelená
Hmotnost: 75 g

Nůž victorinox Hunter XT
Popis: jednoruční kapesní nůž se dvěma  
čepelemi, pilkou a vývrtkou s rukojetí, vhod-
ný pro lov i pobyt v přírodě, rozměr  
11 x 3,5 x 2 cm
Materiál: ušlechtilá ocel, plast 
Barva: oranžová a černá
Hmotnost: 152 g

Potah na autosedačku 
Popis: potah fixovaný gumou, voděodolný, 
omyvatelný
Materiál: polyester
Barva: tmavě zelená
velikost: univerzální

Sedák Deerhunter
Popis: skládací sedák vhodný nejen na 
posed
Materiál: 100% polyethylen
Barva: zelená
velikost: 19,5 x 14,5 cm (rozložený 39 x 29 cm)

Sedák Laksen
Popis: samonafukovací sedák vhodný nejen 
na posed, nosnost do 120 kg
Materiál: impregnovaný textil
Barva: zelená
velikost: 31 x 41 cm

Set na zavěšení zvěřiny 
v lese 
Popis: praktický set pro zavěšení zvěřiny 
v lese, aby nedošlo k jejímu zapaření, nos-
nost až 50kg
Hmotnost: 1250g

Stojan Primos  
Trigger Gen III – trojnožka
Stojan Primos  
Trigger Gen III – dvounožka
Stojan Primos  
Trigger Gen III – jednoduchý
Popis: stojan pro pohodlné opření lovecké 
zbraně s jednoduchým a plynulým nasta-
vením výšky (3nožka 61–157 cm / 2nožka 
61–155 cm / 1nožka 83–165 cm), odnímatelná 
gumová čalouněná vidlice V, ergonomicky 
tvarovaná rukojeť, otočná o 360°, ovládání 
1 rukou
Materiál: plast, kov 
Barva: khaki-kamufláž
Hmotnost: 3nožka 1440 g /  
2nožka 1080 g / 1nožka 780 g

Stolička – trojnožka 
Popis: skládací sedačka, po rozložení vyso-
ká 48 cm, hmotnost 950 g 
Materiál: konstrukce kov/plast, sedák 
nylon
Barva: camo/černá
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Mezi základní prvky preventivní ochrany před kůrovcem patří vy-
hledávání a včasné odstranění napadených stromů, včasné od-
klizení vhodného materiálu pro namnožení jednotlivých druhů 
a rovněž cílený odchyt dospělců v době rojení. U odchytu se jed-
ná o způsoby použití přípravků a prostředků na ochranu rostlin 
(dále jen POR) tak, že se snažíme odchytit a zahubit rojící se do-
spělce kůrovců ještě dříve, než napadnou námi pěstovaný strom. 
V případě stromových lapáků můžeme využít samotné atraktivity 
čerstvě pokáceného dřeva a můžeme brouky odchytávat i bez 
pomoci POR. V takovém případě musí následovat účinná asanace 
napadeného kmene.
Nejčastěji k těmto metodám přistupujeme v lokalitách, kde již 
došlo k napadení stojících stromů v minulosti. Do kůrovcových 
ohnisek potom, s ohledem na tvar a reliéf terénu i jiné vlastnos-
ti stojících porostů, umísťujeme prvky preventivní ochrany před 
kůrovci. Všechny prvky preventivní ochrany můžeme rovněž vy-
užít i pro monitoring výskytu kůrovců v lokalitách doposud ne-
napadaných. Rovněž lze těmito prostředky efektivně sledovat 
průběh rojení jednotlivých druhů kůrovců a v neposlední řadě 
i sledovat vývoj nové generace podkorního hmyzu. Tyto informa-
ce jsou nezbytné pro správné načasování a nasměrování dalších 
prvků přímé ochrany.
Zjišťování a evidence výskytu škodlivých organismů, a tedy i ků-
rovců, patří mezi základní povinnosti majitelů a uživatelů lesních 
pozemků. Lýkožrout smrkový (a většina ostatních kůrovců) před-
nostně napadá oslabené, poškozené či stárnoucí jedince. Mezi 
prevenci kůrovcových kalamit nepochybně patří i vysazování po-
rostů dřevinné skladby odpovídající danému stanovišti.

Lapáky na kůrovce
Jako lapák se označuje pokácený strom, nebo jeho část, která 
slouží k cílenému odchytu rojících se dospělců. Lapák se vyrábí 
buď pokácením stojícího stromu, nebo se použije čerstvý mate-
riál třeba z vývratů. Lapák se často po svém povrchu pokrývá ze-
leným klestem, aby bylo zajištěno pomalejšího vysýchání kmene 
a tím dosažena delší doba jeho atraktivity pro kůrovce. Lapák je 
výhodné rovněž před nastražením odvětvit, aby s ním mohlo být 
následně snáze manipulováno. Pro některé druhy kůrovců je na-
opak výhodné větvě nebo část koruny ponechat. Lapáky pro jarní 
rojení se připravují do konce března. Jejich počet je dán stavem 
porostu v předešlém roce. Počty, termíny a způsoby umístění 
lapáků určují normy. Podle úrovně osídlení lapáku se další buď 
přikacují, nebo se výrazně zvyšuje počet lapáků pro další gene-
raci brouka. Lapák je nutné na konci rojení asanovat. Často se za 
asanaci považuje i odvoz ven z lokality, potom musí být dřevo do 
ukončení vývoje nové generace zpracováno, případně asanováno 
stejně jako ostatní kůrovcové dříví z nahodilé těžby.
Otrávený lapák se připravuje podobným způsobem. Základní 
rozdíl je v tom, že strom je na začátku nastražení opatřen insekti-
cidním postřikem a slouží k přímé likvidaci nalétávajících brouků. 
Pro zvýšení atraktivity se používá u těchto lapáků i agregační fe-
romon lákající obě pohlaví kůrovců.

Feromony na lákání kůrovců, lapače 
a stojany (SET 1 a SET 2 – str. 61)
K cílenému odchytu kůrovců za účelem kontroly i obrany proti 
přemnoženému škůdci se používají feromony. Feromony na ků-

Ochrana proti kůrovci

Preventivní ochrana před kůrovci  
na lesních dřevinách

rovce jsou agregační feromony vnitrodruhové komunikace hmy-
zu. Pro každý druh kůrovců je potřeba využít speciální feromon, 
který se liší svým složením od podobných (často i podobným ná-
zvem) na jiné druhy. Feromony lákají obě pohlaví škůdce a musí 
být umístěny do lapače, nebo na lapák, či na jiné odchytové zaří-
zení (např. otrávená skládka, insekticidní síť aj.).
Délka účinnosti feromonu je u standardních typů cca 8–10 týdnů 
(na jedno rojení), ale na trhu jsou již feromony s celosezónním 
účinkem (min. na 180 dnů). Po ukončení účinku, které je často 
signalizováno i výrazným snížením počtu odchycených brouků, 
je feromon třeba vyměnit. Na jeden lapač se tak za jednu sezónu 
použijí 2–3 standardní feromony.
Lapače na kůrovce, ve kterých je umístěn feromon, nám pomáhají 
nejpřesněji kvantifikovat stav rojící se populace. Z lapače musí být 
v pravidelných intervalech brouci odstraňováni a likvidováni. Při 
těchto kontrolách můžeme podle počtu mililitrů odchycených 
brouků stanovit relativně přesný počet odchycených jedinců. 
Pro každý druh kůrovce je trochu jiný poměr ks/ml odchycených 
dospělců. Odchyty zaznamenáváme a podle sumy počtu odchy-
cených brouků se na konci rojení upravuje počet lapačů (lapáků) 
pro rojení další generace. Lapač s feromonem je třeba umístit na 
stojan, tak aby střed lapače byl přibližně v prsní výšce dospělého 
člověka. Lapače na stojanu se rovněž musí umístit v dostatečné 
vzdálenosti od zdravých stromů (dle druhu 5–15 m) a rovněž 
v dostatečných rozestupech mezi sebou (25–50 m), tak aby byl 
let brouků směrován jasně k lapači, aby nedošlo k matení brouků 
příliš hustou sítí feromonů na ploše.

Insekticidní trojnožky Trinet P® (str. 16)
Trojnožka kovové konstrukce s teleskopickými nohami. K te-
rénu je připevněna kotvícími kolíky. Na tuto konstrukci se 
nasazuje přesně vyrobená insekticidní síť. Insekticidní síť 
má délku kontaktního účinku na škodlivý hmyz nejméně  
6 měsíců. Účinná látka není ze sítě opatřené speciálním polyme-
rem nikterak vyplavována srážkami. Z tohoto důvodu jde o za-
řízení, které vůbec nekontaminuje životní prostředí pesticidní 
látkou.
Trojnožka je opatřena feromonem zajišťujícím trvalé lákání 
škodlivého hmyzu, který je součástí balení. Feromony lze měnit 
podle preference uživatele a podle převažujícího druhu škod-
livého hmyzu. Nejčastěji se používá s feromonem na kůrovce. 
Takto sestavená trojnožka vykazuje vysokou stabilitu a spolehli-
vou účinnost na mortalitu přilákaných brouků. Její výhodou je, 
že např. při využití celosezónního feromonu jde o odchytové 
zařízení bez potřeby průběžné údržby. Není potřeba řešit pravi-
delnými návštěvami odstranění odchycených brouků. Z těchto 
důvodu je to ideální řešení pro spolehlivou ochranu odlehlejších 
kůrovcových ohnisek. Pro další sezónu je možné zakoupit jen 
náhradní síť s feromonem bez kovové konstrukce.

Insekticidní sítě Storanet® 
– preventivní použití (str. 16)
K preventivní ochraně je možno použít část sítě Storanet® umís-
těnou na vybranný obranný prvek (nejčastěji trojnožka ze smr-
kových výřezů) nebo i na jinou konstrukci. Takovýto prvek je po-
třeba vždy osadit feromonovým odparníkem. K lákání kůrovců 
dochází pak obdobně jako u sítě Trinet P®.
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SET 1
SToJAN RIEDL – str. 16

LAPAč BARIERový – str. 15
ŠTíTEK KoNTRoLNí / EvIDENčNí – str. 16

FERoMoNový oDPARNíK – str. 3–6

TRINET P – str. 16
(obsahuje 2 fer. odparníky v balení)

ŠTíTEK KoNTRoLNí / EvIDENčNí – str. 16

SToRANET – str. 16
ŠTíTEK KoNTRoLNí / EvIDENčNí – str. 16

FERoMoNový oDPARNíK – str. 3–6

PREvENTIvNí oCHRANA – KůRovEC 
(monitoring a lákání kůrovce)

SET 2
LAPAč WITA PRALL – str. 15

ŠTíTEK KoNTRoLNí / EvIDENčNí – str. 16
FERoMoNový oDPARNíK – str. 3–6

...když Vám na lese záleží...
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...když Vám na lese záleží...

Jakmile se v lesním provozu setkáváme se stojícími stromy nebo 
s ležícím dřevem napadeným kůrovci, musíme nezbytně při-
stoupit k přímé ochraně proti tomuto škodlivému hmyzu.
Můžeme přistoupit k mechanickému boji, to znamená, že buď 
můžeme dřevo přímo mechanicky likvidovat např. štěpkováním 
(pálením aj.), tak, aby kůrovci neměli šanci dokončit pod kůrou 
svůj vývoj a nemohli tak dále atakovat další okolní stromy. Štěp-
kování připadá v úvahu především u mladších porostů, případně 
zbytků po těžbě, ve kterých se mohou některé druhy kůrovců 
rovněž přemnožit. Pokud již budeme pracovat s kmeny stromů 
větších rozměrů, přichází v úvahu buď mechanické odkornění 
ruční, strojové, případně chemická asanace.
Jako přímá ochrana byla v minulých letech prezentována i me-
toda včasného odvozu napadeného dříví. Bohužel často se 
stávalo, že brouci dokončili svůj vývoj v přepravovaném nebo 
skladovaném dřevě a docházelo tak k nekontrolovanému „roz-
vozu“ kůrovců do mnoha primárně nenapadených oblastí okolo 
železnic a dřevoskladů.

Asanace chemická
Chemická asanace je základní nástroj přímé ochrany lesa proti 
kůrovcům. U chemické ochrany ošetřujeme za použití vhodné 
aplikační techniky, insekticidu, barviva event. smáčedla jednot-
livé kmeny, nebo rovnou celé skládky. Na ochranu skládek lze 
v posledních letech využít i insekticidní sítě, netkané textilie 
v kombinaci s postřikem a tzv. metodu EDN.

Insekticidní sítě Storanet (str. 16)
Insekticidní sítě Storanet jsou nejmodernější chemickou asanač-
ní technologií k ochraně dřeva na skládkách i k ochraně jednotli-
vých kmenů. Zároveň se jedná o metodu s nejmenším dopadem 
pro necílové živočišné druhy. Použití sítě spočívá v překrytí dře-
va po většině jeho plochy. Sítě se rozvinou tak, aby došlo k co 
možná největšímu přikrytí dřeva, drobnější trhliny a netěsnost 
sítě v menším rozsahu však není překážkou v její účinnosti. Pře-
kryvy sítě a spodní části na styku s povrchem půdy se ukotví 
a zatíží těžebními zbytky. Při uplatnění této technologie na vět-
ších skládkách a při několikanásobném využití insekticidní sítě 
během roku se tato technologie stává nejvýhodnější nejen z po-
hledu účinnosti, ale i ekonomického pohledu na obraná opat-
ření.
Sítě Storanet mají oproti ostatním způsobům asanace výrazně 
delší účinnost, v našich podmínkách se garantovaná kontaktní 
účinnost pohybuje min. po dobu 6 měsíců od první expozice 
sítě v terénu. Síť působí jako insekticidní bariéra hubící brouka 
uvnitř skládky a navíc jako otrávený lapák na přirozeně atraktivní 
dřevo nebo na hmotu zatraktivněnou feromony. Sítě tedy mo-
hou prokazovat dvojí způsob účinnosti. Takto ošetřené skládky 
lze využít současně jako „otrávené lapáky“. Tuto výhodu zvýšení 
účinnosti opatření nevykazuje žádná další asanační technologie. 
Vždy je třeba dbát na dostatečnou vzdálenost feromonového 
atraktantu od porostní stěny v okolí skládek. Pro usmrcení brou-
ka postačuje jeho krátká expozice při kontaktu se sítí. Brouk na 
insekticidní síti přistane, přičemž dochází ke kontaktu s ú.l. al-
pha-cypermethrin, která je v síti obsažena.
Z pohledu ekonomické efektivity vychází použití sítě Storanet 
od 40 do 200,– Kč na 1m3 asanované dřevní hmoty v závislosti na 
velikosti skládky a počtu použití sítě během roku. Jestliže bere-
me v úvahu průměrnou dobu použití v našich podmínkách, je 
reálná cena opatření spíše v dolní polovině uvedeného rozpětí.
Insekticidní sítě se snadno instalují na skládky, práce je něko-

likanásobně rychlejší, dřevo mimo odstranění štěpin nevyža-
duje žádnou další úpravu, síť není odnášena větrem, nepůsobí 
jako homogenní plachta, do které se opírá vzduch. Vzhledem 
k vlastnostem sítí je dříví na skládkách dobře větrané a nedo-
chází k jeho druhotné degradaci. Metoda je vhodná pro skládky 
velikosti od 10 do 100 m3, výška hráně by se měla pohybovat od 
1,5 do 2,5 m.
Asanace dřeva postřikem by měla být základní a nosnou meto-
dou chemické asanace pro všechny velikosti skládek i jednotli-
vých kmenů, avšak vždy za předpokladu dodržení schválených 
technologických postupů. Zejména je nutné aplikaci provádět 
odpovídajícím množstvím jíchy na každý m3 dřeva (doporučeno 
5 lt) a zaměřit se ne pouze na povrch skládek, ale na prostřik 
uvnitř dřevní hmoty ve skládce. K tomu jsou doporučena ta-
ková zařízení, která disponují vyšším aplikačním tlakem. V po-
slední době je vzhledem k výrazně rostoucímu objemu aplikace 
pesticidů v rámci kalamitních opatření naší snahou nabídnout 
zákazníkům moderní velkoobjemová aplikační zařízení uprave-
ná pro asanaci skládek a kmenů v porostech. Jde o postřiko-
vače za UKT, nebo o samochodné stroje s odpovídajícími pa-
rametry aplikace opatřené koncovkou na prodloužené tlakové 
hadici na bubnu pro snadnou manipulaci a pohyb kolem sklá-
dek a uvnitř porostů.

Aplikační technika k chemické asanaci
Abychom mohli naaplikovat insekticidní jíchu na co největší plo-
chu kmenů, musíme mít k dispozici co nejkvalitnější aplikační 
techniku. Vzhledem k náročnosti postřiků je potřeba využít co 
nejvyšších tlaků u aplikačních zařízení a všeobecně používat tako-
vou techniku, která tvoří co nejméně jemnějších mlhových částic. 
Cílem aplikace by měla být dostatečná dávka jíchy se správnou 
koncentrací přípravku.

Chemická asanace jednotlivých kmenů 
(SET 3 – str. 63)
Jednotlivě ošetřujeme čerstvě položené otrávené lapáky, dře-
vo na otrávených trojnožkách (aplikace preventivní), popřípa-
dě jednotlivé kmeny přímo v lese (asanační postřik). Hlavním cí-
lem by vždy mělo být celoplošné ošetření kmene. Kmeny ležící 
na zemi je tedy potřeba i obrátit. Pro tento typ postřiků se hodí 
a i nejvíce používá zádová aplikační technika, upřednostňuje 
se co nejnižší váha postřikovače a co nejvyšší komfort pro ob-
sluhu. Nejpoužívanějším přístrojem je ruční zádový membrá-
nový postřikovač SOLO 475. Je možné využít i akumulátorové 
postřikovače SOLO 416Li, případně cenově dostupnější SOLO 
417. U těchto všech typů postřikovačů je možno použít trysky 
tvořící plný kužel, které jsou pro postřik kmenů nejvhodnější. 
Trvanlivější jsou trysky mosazné (nastavitelná SOLO nebo trysky 
řady Teejet TG). Levnější variantou jsou i plastové trysky FCX.

Chemická asanace skládek  
(SET 4 – str. 63)
V případě dřeva na skládkách se dostáváme do složitější situace, 
kdy zádová technika již nestačí. Pro postřik (mnohdy na vzdá-
lenost i několika metrů) a případný prostřik vnitřního prosto-
ru skládky potřebujeme co nejvyšší tlak a kvalitní čerpadla jíchy. 
Menší vlastníci lesů mohou z řady SOLO ještě využít motorový 
postřikovač SOLO 433H, je to unikátní stroj s tlakem až 30 barů 
a doplňkovým příslušenstvím, umožňujícím dostřik až na vzdá-
lenost 10 m. Objem nádrže 25 litrů je pro zádový stroj poměrně 
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PŘíMá oCHRANA  
PRoTI KůRovCůM (ASANACE)

SToRANET – str. 16
ŠTíTEK KoNTRoLNí / EvIDENčNí – str. 16

SET 3
INSEKTICID – str. 2–3

BARvIvo – str. 14
SoLo 475 (425) CoMFoRT – str. 21

TRYSKA SoLo MoSAZNá NASTAv. – str. 25

SET 4
INSEKTICID – str. 2–3

BARvIvo – str. 14
SoLo 433H MoToRový – str. 22

TRUBKA PoSTŘIKU 120 cm – str. 27
HADICE vYSoKoTLAKá 10 m – str. 27

SET 5
PoLoMASKA NEBo CELooBLIčEJová – str. 29 

FILTRY K PoLoMASCE – str. 29
RUKAvICE PRoTICHEMICKé – str. 28

NávLEKY NA NoHY – str. 29
NávLEKY NA RUCE – str. 29

KoMBINéZA TYvEK PoTECH – str. 29
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hodně, ale dá se doplnit vysokotlakou hadicí o délce 10 m a stroj 
nechat u skládky na jednom místě a pouze do něj jíchu doplňovat.
Pro případ asanace jednotlivých skládek střední velikosti nabí-
zíme nový samohybný stroj Gardim sprayer (str. 23) s vlastním 
motorem Honda a nádrží o velikosti 120 litrů. Vyvine tlak až 30 bar 
a jeho součástí je hadice o délce 25 m s navíjecím bubnem.
V současné rozsáhlé kalamitě najdou uplatnění i nesené traktorové 
postřikovače vybavené speciálními koncovkami s tryskami vhod-
nými jak na postřik, tak na prostříkání vnitřních prostor skládky. 
Společně s tuzemským výrobcem přivádíme na trh novinku Plan-
tax PZ 600 (str. 74) postřikovač za traktor o objemu nádrže 200–500 
litrů podle potřeb zákazníka. Je vybaven dvěma bubny s návinem 
hadic o délce 25 m (volitelně až 50 m). Celá konstrukce je přizpůso-
bena vysokým tlakům a častému provoznímu použití.

Insekticidy (str. 2–3)
K chemické asanaci je možno použít pouze registrované insek-
ticidy k tomu určené. Ve většině případů se jedná o syntetické 
pyretroidy. Tyto přípravky vykazují vysokou aktuální účinnost na 
široké spektrum škodlivého hmyzu, tedy i na kůrovce (ale obecně 
na téměř veškerý hmyz – i užitečný).
Nevýhodou těchto přípravků je pouze kontaktní a požerový úči-
nek. Tyto látky nemají systemický ani translaminární systém půso-
bení a nikterak nepenetrují do kůry a dřeva ošetřovaných stromů. 
Jsou určeny především k ošetření ležícího dřeva. Je třeba myslet 
na to, že jejich účinné látky jsou sice stabilizovány proti UV, ale při 
vysokých teplotách může docházet k jejich degradaci. Nejčastěji 
se jedná o optické izomery cypermethrinu.
Všechny tyto registrované insekticidy vykazují tedy podobné 
účinky a jsou za předpokladu dodržení návodu k použití účinné. 
Je třeba dbát především na správný technologický postup jejich 
aplikace a rovněž na povětrnostní podmínky na ošetřované ploše. 
Je třeba se vyhnout aplikacím za vysokých teplot, silného větru 
a deště. V těchto případech hrozí nejen snížení účinku, ale rovněž 
neúměrné zatížení životního prostředí.
Je nezbytné zvolit vhodný postřikovač, přesnou trysku s velkým 
průtokem a minimální tvorbou mlhových částic a rovněž dbát 
na dostatečné množství nosné jíchy. Dosažení uspokojivých vý-
sledků je vhodné rovněž používat smáčedla a barviva na insek-
ticidní jíchy.

Smáčedla a barviva (str. 14)
Smáčedla jsou pomocné látky, které výrazně ovlivňují fyzikální 
vlastnosti kapalin. Při jejich použití dochází nejčastěji ke snížení 
povrchového napětí kapaliny a účinná látka rozptýlená ve vodě 
(nosná látka většiny postřiků) se dokonaleji a rovnoměrněji roz-
prostře po ošetřovaném povrchu.

Podobně jako u insekticidů můžeme používat pouze smáčedla, 
která jsou registrována nebo evidována pro použití s insekticidy 
v ČR. Nevýhodou mnoha z těchto látek jsou jejich relativně horší 
ekotoxikologické parametry. Pokud ovšem dokážeme aplikovat 
takovou jíchu cíleně bez větších úletů, je jejich použití na místě. 
Použití barviva (nejčastěji Scolycid C) má opodstatnění přede-
vším z kontrolního hlediska. Nemusí se jednat pouze o kontrolu 
ve vztahu dodavatel-odběratel, ale především by měla sloužit 
kontrole obsluhy postřikovače.
S použitím barviva jsme tak schopni sledovat rozsah pokrytí in-
sekticidní jíchy na kmeni stromu a to i po zaschnutí. Nedochází 
potom k vynechávkám ani nechtěným přestřikům. Aby byla che-
mická asanace dřeva co nejúčinnější, je totiž zapotřebí ošetře-
ní jednotlivého kmene po celém jeho obvodu, a to i na spodní 
straně. Proto je potřeba během aplikace kmen minimálně jednou 
pootočit.

ochranné pomůcky a oděvy k chemické 
asanaci (SET 5 – str. 63)
Při postřiku pyretroidy je nutné se chránit před vstupem nebez-
pečných látek do lidského organizmu. Používají se některé běž-
né a některé speciální ochranné pomůcky. Základním vybavením 
by měly vždy být holinky, návleky na nohy, případně i na ruce. 
Ochranu celého těla také zabezpečí kombinéza Tyvek Protech 
z netkaného polyetylénu. Zvláště zvýšenou pozornost je potře-
ba věnovat ochraně rukou a dýchacího ústrojí, to jsou hlavní 
brány vstupu nebezpečných látek do těla.

ochrana rukou
Ne všechny typy gumových rukavic jsou odolné působení che-
mikálií. Nabízíme několik typů rukavic určených speciálně na 
ochranu proti těmto látkám. Jsou dodávány po 12 ks v balení ve 
velikostech 8 a 11. Nejprodávanější jsou typy PVC ProChem, Nitri 
Guard Plus a Ansell.

ochrana dýchacího ústrojí
Jde asi o nejdůležitější součást ochrany proti přípravkům. Na 
trhu je celá řada respirátorů, filtrů a masek. Buničinové respirá-
tory jsou pro ochranu před nebezpečným aerosolem nevhod-
né. Proto v našem sortimentu už dlouho nabízíme to nejlepší 
a nejkomfortnější – polomasky a masky od firmy 3M. Polomasky 
ve 2 řadách 6200 a 7500, pro zájemce o širší ochranu celoobli-
čejovou masku řady 6800. Doplňujeme je uhlíkovými filtry typu 
6057 ABE1.

PLANTAX PZS 600
Při velkoplošných asanacích a ošetření větších skládek dřeva doporučujeme využití tlakových 
postřikovačů za UKT nebo samochodné verze postřikovačů určených pro aplikaci jíchy při vyšších 
tlacích. Plantax PZS 600 / Gardim Sprayer – viz obr. Více informací na str. 74.
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10.1. EgEDAL MASKINFABRIK A/S.
Kompletní technologie pro výrobu prostokořenného sadebního materiálu v lesních školkách

Formovače 
záhonů
Formovač záhonu 
Egedal Bed former 
– pasivní tvarovací 
stroj pro formování 
záhonu s urovnáva-
cím válcem

Školkovací  
a sázecí stroje
Školkovací stroj Typ 
MT – školkovací 4 a 5ti 
řádkový stroj se škol-
kovacím ústrojím  
Super prefer, mož-
nost doplnění střechy

Sázecí stroj Typ C  
– sázecí stroj s adap-
téry pro výsadbu 
sazenic lesních 
i okrasných dřevin, 
zeleniny, jahod nebo 
řízků dřevin

Sázecí stroj Typ H  
– sázecí stroj pro 
výsadbu alejových 
dřevin a stromů

Secí stroj Typ Combi 
– univerzální secí  
stroj pro výsev 
velkých a křídlatých 
semen s možností 
doplnění o adaptér 
určený pro výsev 
drobného osiva. Až 
160 možností nasta-
vení výsevní dávky

Secí stroje 
a zasypávače
Secí stroj Typ 83 – secí 
stroj určený pro výsev 
drobnějšího osiva jako 
je SM, BO, JD, DG až do 
velikosti BK proužko-
vým i celozáhonovým 
způsobem

Školkovací stroj Typ 
M – školkovací 4–7 mi 
řádkový stroj v samo-
chodné nebo nesené 
verzi. 
Školkovací stroj  
nejvyšší kvality

Sázecí stroj Typ JT  
– sázecí stroj pro 
výsadbu poloodrost-
ků, odrostků dřevin, 
speciálních plodin 
i řízků dřevin

Plečky 
a kultivátory
Egedal typ Row 
master – aktivní kyvná 
plečka pro kultivaci 
rostlin v meziřádcích. 

Vysoký plevelohub-
ný efekt opatření

Univezální zasypávač 
výsevu Egedal – stroj 
určený pro celoplošné 
i proužkové zasypání 
výsevu.
Zasypávač se zvýše-
ným objemem zásob-
níku viz. obr.
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Egedal Power rake 
–  aktivní celozá-
honová pružinová 
plečka.
Nepoškožuje  
dřeviny, je vhodná 
pro pletí plevelu  
v nižších růstových 
fázích

Egedal Fertilizer 
GS – adaptér k rámu 
typ GS pro aplikaci 
granulovaných hnojiv 
a pesticidů či pomoc-
ných látek

Egedal celozáhonový 
vyorávač typ RR  
– celozáhonový 
vyorávač do méně 
náročných podmínek
Stroj je přestavitelný 
na podřezávač kořenů

Egedal Typ Liftmaster 
– dobývací kombajn 
nejvyšší kvality, 
určený pro vyzvedání 
všech druhů sazenic 
s vlastní vázací jed-
notkou

Egedal Sidedigger  
– boční aktivní 
vyorávač odrostků, 
alejových a ovocných 
stromů. Poháněný od 
vývodové hřídele UKT. 

Egedal Typ Flex-
weeder –  jedno 
nebo vícezáhonová 
pasivní pružinová 
plečka
Vhodná např. pro 
využití v kombinaci 

s herbicidy

Egedal Typ GS – kul-
tivační rám a nosič 
nářadí, plečka nesená 
za traktorem s řízením 
pro práci v meziřád-
cích
Na obrázku typ GS 
s GPS naváděním

Egedal boční jedno-
řádkový vyorávač typ 
RO – výkoný stranový 
kombajn pro rychlé 
a kvalitní vyzvedání 
sazenic od nejmen-
ších jako je SM až 
do velikosti 150 cm. 
Výkon stroje 60–80 tis. 
sázenic / hod.

Egedal Typ PS – celo-
záhonový portálový 
vyzvedávač sazenic 
pro dobývání menších 
a středně velkých 
sazenic lesních 
a okrasných dřevin

Podřezávače 
kořenů
Egedal typ BRS – jed-
noduchý podřezávač 
se šikmým nožem 
a samobrusným 
efektem. Optimální 
řez kořenů v libovolně 
nastavitelné hloubce.

Meziřádkový 
postřikovač  
a přihnojovač
Egedal meziřádkový 
postřikovač typ GS 
– meziřádkový postři-
kovač s ochrannými 
kryty pro usměrnění 
jíchy v meziřádku 
jako adaptér na rámu 
plečky typ GS

Dobývací 
stroje  
a vyorávače
Egedal celozáho-
nový vyorávač typ 
SR2 – nejprodávanější 
celozáhonový vibrační 
vyorávač sazenic na 
světě určený do nejná-
ročnějších podmínek

STROjE A TECHNIKA PLANTAxSTROjE A TECHNIKA PLANTAx
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Egedal Typ Prune-
master – aktivní 
horizontální a ver-
tikální podřezávač 
a seřezávač kořenů 
sazenic

Rotační  
brány Typ F
Stroje pro předseťo-
vou přípravu
Pracovní záběr  
od 90 cm do 700 cm
Oboustranný hrotový 
systém svislých nožů 
ZEUS

Mulčovače  
Typ FT
Závěsné stroje na úpra-
vu udržovaných  
i neudržovaných 
travnatých ploch měst, 
obcí, v sadech, vino-
hradech a ostatních 
travnatých plochách
Pracovní záběr 90–450 cm, 
vybavení noži nebo kladi-
vy a výkyvným ramenem

Bed former 
Typ D  
– formovač 
záhonů
Závěsné stroje pro 
formování záhonů  
a předseťovou přípravu
Pracovní záběr 
110–360 cm
Dva rotory spodní 
překopává hrubší 
frakce, horní vytváří 
seťové lůžko

Propařovací 
kolony
Egedal Steamer  
– jedno nebo více-
řádková propařova-
cí kolona nesená za 
UKT nebo v samo-
chodné verzi

vázací stroje
Egedal vázací stroj 
Raspe – univerzální 
svazkovací stroj  
poháněný na el. 
proud, event. spojo-
vací kardan traktoru 
nebo na hydraulický 
pohon od UKT 

Rotavátory 
Typ F
Stroje pro srovnávání 
osevních ploch
Pracovní záběr  
od 85 cm do 300 cm
Pracovní hloubka 
15–27 cm

Protiběžná 
fréza Typ G
Závěsné stroje pro 
zakládání trávníků, 
formování záhonů  
a předseťovou  
přípravu
Pracovní záběr  
85–420 cm
Sklopná verze 2–3 
sekce pracovní záběr 
340–500 cm

Bed former 
Typ P – tvaro-
vač hrůbků
Závěsné stroje pro 
tvarování hrůbků pro 
pěstování brambor, 
lilku, jahod, atd
Pracovní záběr dvou 
řádek 2/75 a 2/80–90 
cm, nebo čtyř řádek 
4/75 a 4/80–90 cm
Počet nožů 32–80 
podle typu stroje

Nosiče nářadí
Egedal Tracmaster  
– univerzální nosič 
nářadí se třemi závěsy
Nastavitelná světlá 
výška i pracovní délka 
stroje. Stroj poháněný 
hydromotorem

STROjE A TECHNIKA PLANTAx

10.2. FORIgO
Nesené a polonesené stroje na úpravu půdy, tvorbu záhonů, předseťovou přípravu,  
a mulčování ve školkách, v zemědělské výrobě a při pěstování speciálních plodin 

F
O

R
Ig

O
E

g
E

D
A

L
 M

A
S
K

IN
FA

B
R

IK

67



Web: www.plantax.cz  l  e-mail: stroje@lescr.cz

Půdní provzdušňovací 
vibrační háky. Příprava 
půdy, úprava vláho-
vých poměrů v půdě. 
Nastavení hloubky 
práce až do 80 cm. 
Moderní způsob 
úpravy retenčních 
a absorbčních pomě-
rů v půdním profilu 
na loukách, polích, 
lesní půdě atd.

Rotavátor Imants 
JNC – speciální 
rotavátor zejména 
vhodný do skleníků, 
foliovníků a záho-
nových provozů. 
Stroj s vlastní 
mechanickou  
převodovkou

Rýčové stroje 
Imants
Rýčové stroje pro nej-
kvalitnější hlubokou 
kompletní přípravu 
půdy včetně přípravy 
seťového lůžka. Kom-
plexní příprava celého 
půdního horizontu 
v nejvyšší kvalitě. 
Nahrazuje podmít-
ku, hlubokou orbu 
i předvýsevní přípravu 
povrchu půdy v jedné 
operaci.

NA PŘáNí ZAJISTíME  
UKáZKY STRoJů

STROjE A TECHNIKA PLANTAx

Zemědělské agrego-
vané stroje FORIGO 
pro přípravu půdy na 
velkoplošných celcích

NA PŘáNí ZAJISTíME  
UKáZKY STRoJů

Vícezáhonové 
stroje určené pro 
přípravu seťové-
ho lůžka a profilu 
záhonu v zeměděl-
ských provozech 
a při pěstování 
speciálních plodin

10.3. IMANTS
Speciální stroje na přípravu půdy v zemědělství, při pěstování hluboce kořenících plodin 
v lesních a okrasných školkách, sadech a ve vinicích

Zemědělské rycí a podrývací stroje v agregaci s dalšími agrotechnickými úkony v jedné operaci. Např. kompletní příprava půdy včetně zasetí 
a ošetření plochy po výsevu (výsadbě plodiny)

...když Vám na lese záleží...
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10.5. PAZZAgLIA
Stroje pro dobývání stromů a keřů s balem, manipulátory, vyvětvovací plošiny, 
hydraulické ruky, malotraktory a sázecí stroje

Web: www.plantax.cz  l  e-mail: stroje@lescr.cz

Dobývací samojízdné 
stroje na pásech

Vyvětvovací vysoko-
zdvižné samojízdné 
plošiny na kolech či  
na pásech

Manipulátory, sa-
mojízdné stroje pro 
manipulaci s velkými 
květináči

Malotraktory 
Tvarovací stroje,  
tvarování korun  
stromů a keřů
Hydraulické ruky
Sázecí stroje

Obr. vyvětvovací ploši-
na PAZZAGLIA určená 
pro využití ve svažitém 
nebo jinak náročném 
terénu

STROjE A TECHNIKA PLANTAx

Příprava 
půdy
C3V–C8V mechanické 
plečky pro pletí na 
záhonech i v meziřa-
dích kultur, záhonů 
i na plantážích
Kyvné a aktivní plečky 
nesené
Prokypřovací háky 
a subsoilery

Dobývání 
stromů  
a vyzvedávání 
sazenic
Select a selector samo-
chodné nebo nesené 
zařízení pro dobývání 
a vyzvedávání prosto-
kořených stromů 
KLR samochodné, ra-
menné nebo nesené 
zařízení pro dobývání 
stromů, keřů a rostlin 
s kořenovým balem 
rýčovým způsobem 
Podorávací pluh CDO 60 
pluh s nožem ve tvaru 
písmene U pro podřezá-
vání nebo dobývání men-
ších stromů, poloodrost-
ků a odrostků a keřů

Aplikační 
technika  
a speciální 
postřikovače
Portálové a nesené 
postřikovače do ško-
lek, plantáží a vinic

Sázecí stroje 
PL10 jedno až čtyřřád-
kový sázecí stroj určený 
pro výsadbu menších 
sazenic a stromů.
PL30 až PL90 velké, 
robustní sázecí plošiny 
s aktivní nebo pasivní 
sázecí radlicí
Půdní vrtáky pro zales-
ňování a zakládání ploch

Damcon 
portálové 
traktory
Portálové traktory 
a nosiče nářadí vhodné 
pro údržbu a pěsto-
vání stromů a keřů na 
plantážích, ve školkách, 
ve vinicích a v sadech. 
Široké spektrum přídav-
ného nářadí a adaptérů.

10.4. DAMCON
Kompletní technologie strojů pro výrobu a pěstování okrasných dřevin,  
keřů a alejových stromů  

Adaptéry pro dobývací 
stroje FZ Pazzaglia m. j. 
zatloukač kůlů, minibagr, 
vyvětvovací plošina, 
podkop atd. 

Vyvětvovací plošiny 
určené ke tvarování, 
sklizni a dalším 
činnostem v korunách 
stromů
Stroje přízpůsobené 
pro jednoduché 
manévrování ve složitém 
terénu

...když Vám na lese záleží...
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Deep Planter – spe-
ciální hydr. ovládaný 
diskový sázecí stroj 
v jedno či víceřád-
kovém provedení 
určený pro hloubku 
výsadby až 40 cm.  
Zesílená verze stroje 
pro výsadbu v těžších 
půdních podmínkách

Plničky  
a myčky
sadbovačů
Rozdružovače  big 
balů, míchačky 
substrátu, plničky 
sadbovačů a květi-
náčů, pracovní stoly, 
myčky sadbovačů 

Disc Planter – stroj 
určený pro výsadbu 
dřevin, zeleniny  
a speciálních plodin 
v běžných polních 
podmínkách
Stroje jsou nabízeny  
v jedno i víceřádko-
vých verzích

Secí linky 
Secí linky s výkonem 
100–1800 sadbovačů za 
hodinu, jamkovací  jed-
notka, zasypávací  
a zavlažovací jednotky, 
stohovací jednotka
 
Na základě technolo-
gického projektu vám 
dodáme část nebo 
kompletní linku na klíč

10.6. BASRIjS

10.7. URBINATI

Speciální diskové sázecí stroje nesené za UKT určené pro výsadbu dřevin, 
zeleniny a speciálních plodin

Kompletní technologie pro pěstování kryto kořenné sadby. od rozdružení big balů, míchání 
a plnění substrátu do sadbovačů či květináčů, jamkování, přes osévání sadbovačů, zasypá-
vání a zavlažování, po přesazování a mytí sadbovačů.

STROjE A TECHNIKA PLANTAx
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LAV 10 TRAYWASHER

Suitable for the washing and rinsing of the trays 
which are carried in vertical position on a belt.
The machine can be connected to a disinfecting 
unit.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
• Washing, rinsing and disinfectingww for all kinds of trays.
• Frame in stainless steel AISI 304.
• Hot galvanized steel base.
• Top plexiglass door for nozzle inspection.
• Water filter with extractable drawer.
• Tray washing system with removable nozzles for an easier 

replacement. 
• Rinse with fix nozzles.
• Stainless steel vertical multi-stage pump 3,7 kW.
• Water level control with float.
• Overflow pipe.

WASHING

ACCESSORIES
A.	 Exit table for water draining
B.	 Tunnel for chemical treatment of the trays kw 1,5 with 

filter, tank capacity 48 lt
C.	 Fan for the tray drying tunnel
D.	 Kit n. 3 stainless steel wheels (2 fixed and 1 turning) 

diam. 200 mm for tunnel
E.	 Fan for the drying
F.	 Water heating resistance kw 8
G.	 Kit n. 4 turning stainless steel wheels diam. 200 mm for 

tray washer

WASHING

Model with tunnel for the disinfecting unit, return belt and balance 
stacker.

Video

Tray washing with high pressure water jets, thanks to the multi-stage 
pump.

 TECHNICAL DATA LAV10 LAV10 E
PRODUCTION PER HOUR from 50 to 600 trays/hour from 40 to 500 trays/hour

TRAYS MAX. DIMENSIONS 600×400 mm, height: 150 mm 750×500 mm, height: 150 mm

WEIGHT 360 kg

WATER HEATER 8 kW

WATER PUMP   3,7 kW up to 9 bar

WATER COMSUPTION from 157 (3 bar) to 278 (10 bar) lt/min from 172 (3 bar) to 305 (10 bar) lt/min

INSTALLED POWER 14,5 kW - 400 V - 3 PH - 50/60 Hz

WATER TANK CAPACITY 150 lt

WASHING 30 nozzles 34 nozzles

RINSING 10 nozzles 12 nozzles

CONVEYOR BELT LENGTH
Traywasher: 3000 mm

Disinfecting unit: 1500 mm

...když Vám na lese záleží...
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Aplikátor hnojiv Typ 
Airflow pro hnojení 
v plantážích vánočních 
stromků a okrasných 
kulturách. Šířka aplika-
ce do 20 m. Kapacita 
zásobníku 1000 kg. 
Hmotnost 510 kg. 

10.8. EgEDAL MASKINFABRIK A/S
Kompletní technologie pro pěstování vánočních stromků od sázení, přihnojování, ošetřování 
plantáží až po těžbu, balení a paletizaci. 

Sázecí stroj Typ K pro 
výsadbu vánočních, 
ovocných stromků, 
zalesňování, výsadbu 
větrolamů a podobných 
kultur. Komfortní a vysoce 
výkonný stroj s rychlým 
nastavením vzdálenosti 
řádků a sazenic v řádku. 

Typ E2H & E9H  
– Jednonápravový nosič 
nářadí s benzínovým 
motorem Honda 6,5 
nebo 9 hp pro ošetřování 
menších plantáží vánoč-
ních stromků  a po-
dobných kultur.  Šířka 
stroje 50 cm nebo 70 cm 
(s dvojmontáží kol). 

Portálový traktor 
X-mas 2 řádkový pro 
ošetřování větších 
plantáží vánočních 
stromků  a podob-
ných kultur. Motor 
Kubota 35 nebo 50 hp, 
4 x 3 bodový závěs. 
Široký sortiment 
adaptérů.

Jamkovací stroj 
pro 2 nebo 4 řádky, 
variabilní vzdále-
nost řádků, průměr 
vrtáků 200, 250, 300, 
400 a 500 mm

Sázecí stroj Typ Hydroma-
tic je velmi silný, robustní 
a výkonný stroj pro výsadbu 
v náročných podmínkách. 
Počet řádků 1–2, vzdálenost 
řádků 90–130 cm, vzdále-
nost sazenic v řádku 60–170 
cm, vzdálenost sazenic 
v řádku 50–400 cm.   

Sázecí stroj Typ JT Proff 
pro výsadbu vánočních 
stromků, zalesňování, 
výsadbu větrolamů 
a podobných kultur. Více-
účelový stroj pro výsadbu 
na připravených i méně 
kultivovaných půdách. 

Typ E4H – Dvounápra-
vový nosič nářadí s benzí-
novým motorem BS  
18 hp pro ošetřování 
menších plantáží vánoč-
ních stromků  a podob-
ných kultur. Šířka stroje 
80 cm. 3 bodový závěs 
vpředu i vzadu na stroji. 

Portálový traktor X-mas 
3 řádkový pro ošetřo-
vání velkých plantáží 
vánočních stromků a po-
dobných kultur. Motor 
Kubota 35 nebo 50 hp, 
6 x 3 bodový závěs, řád-
ková vzdálenost 90–130 
cm, světlá výška 250 cm. 
Uzávěrka diferenciálu.

Plečka Komplet, dvou 
a víceřádková mecha-
nická plečka, která je 
vybavená radličkami  
a prstovými koly,  
4 jednotky s paralelo-
gramem, šířka řádků 
80–150 cm

Sázecí stroje, jamkovače, aplikátory hnojiv a plečky

Nosiče nářadí jednořádkové

Portálové traktory

E2H a E9H adaptéry

Adaptéry: půdní vrták – NovINKA, přihnojovací adaptér, vyvětvovací hlavice, mulčovač pro ošetřování řadku i meziřádku, kácecí kleště, sulky, 
dvojmontáž kol, meziřádkový postřikovač s krytem

...když Vám na lese záleží...
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Typ One-Trac s dieselo-
vým motorem Kubota 
10 hp nebo s benzíno-
vým motorem Honda 
13 hp, s hydropoho-
nem 2 kol, s meziřád-
kovým postřikovačem 
s nádrží 60 l. 

Typ Mini-Trac jedno-
řádkový s podpůrným 
kolem, s benzínovým 
motorem Honda 20 hp, 
s hydropohonem 2 kol, 
světlá výška 2,3 m, pro 
šířku řádků 100-130 cm, 
2x tříbodový závěs pro 
adaptéry: meziřádkový 
postřikovač s nádrží 60 
l, přihnojovací, vyvětvo-
vací, kácecí a mulčovací  

Wind Master je efek-
tivní „větrný“ stroj 
pro ochranu plantáží 
proti jarním mrazům 
pomocí proudu vzdu-
chu, který promíchá 
vzduch v plantáži  
a tím zmírní mráz 
v jeho dolních vrst-
vách. 

STROjE A TECHNIKA PLANTAx

Typ Net Let Easy 
a Handy baličky 
vánočních stromků 
na elektrický pohon 
220 nebo 380 voltů, 
ovládání nožním 
pedálem, 1 tubus  
o průměru 45 cm.  

Typ Net Let I, II, III 
baličky vánočních 
stromků, které mají 
3 tubusy o průměru 
25 – 34 – 45 cm, 
s pohonem od 
hydrauliky traktoru 
nebo s vlastním mo-
torem, pro připojení 
za traktor, na tažné 
zařízení za auto 
nebo samochodné. 

Typ Euro balička 
vánočních stromků 
s pohonem od  
hydrauliky traktoru,  
2 tubusy o průměrech 
25–34 nebo 34–45 cm. 
Potřeba oleje 23 l/min. 
Příslušenství: pracovní 
světlo, sponkovačka, 
nosič na nářadí a sítě, 
boční pracovní stůl.  

Paletizér stroj pro 
paletizaci vánočních 
stromků pro hospo-
dárnou manipulaci  
a transport vá-
nočních stromků. 
Vkládání strom-
ků dveřmi nebo 
pomocí dopravníku. 
Rozměr palet 240 x 
120 x 240 cm. Potře-
ba oleje 25 l/min.

10.9. jUTEK
Stroje pro technologii pěstování vánočních stromků na plantážích od malých 
výměr až po velké výměry plantáží, využití i pro okrasné školky 

Jednořádkové nosiče nářadí Portálové traktory dvouřádkové

Baličky vánočních stromků

Portálové traktory  
třířádkové

Typ Light-Trac Typ Easy-Trac s dieselovým 
motorem Kubota 26 nebo  
35 hp, s hydropohonem 3 kol, 
radius otáčení 0, světlá výška  
2,5 m, šířka řádků 100–140 cm, 
3x tříbodový závěs pro adaptéry 
meziřádkový postřikovač s nádr-
ží 220 l, přihnojovací, vyvětvova-
cí, kácecí, tvarovací a mulčovací 
do řádku i meziřádku, plošný 
postřikovač.

Adaptéry

...když Vám na lese záleží...

Typ Flex-Trac  s dieselovým motorem 
Kubota 35 – 50 – 75 – 100 hp. Světlá 
výška 250 cm. Šířka řádků 90–130 cm. 
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STROjE A TECHNIKA PLANTAx

10.10. DRAgONE S.R.L.  
Rosiče pro ošetřování plantáží vánočních stromků, alejových stromů, skládek dřeva apod.

Rosič Drago-
ne AZ 2-1000 
litrů 
rosič s vysoce 
výkonným ven-
tilátorem pro 
ošetřování ploch do 
60 m horizontálně 
a 35 m vertikálně. 
Hydraulicky nastavi-
telný ejektor vpřed – 
vzad, nahoru – dolů, 
doporučený výkon 
traktoru 60 HP.

Štěpkovače TP PTO pro 
připojení do tříbodového 
závěsu traktoru, s po-
honem od vývodového 
hřídele traktoru, pro ruční 
vkládání materiálu zezadu 
či z boku stroje. Sklopný 
vkládací otvor, otočný 
ejektor, pro zpracování 
materiálu v průměru 
130–270 mm, horizontální 
vkládací válce. 

TP PTO pro ruční vklá-
dání vrchem, bubnový 
štěpkovač bez podáva-
cích válců, pro zpracová-
ní větví do průměru 10 
cm, otočný ejektor. Pro 
připojení do tříbodové-
ho závěsu malotraktoru 
15–40 hp, s pohonem 
od vývodového hřídele 
traktoru. 

Štěpkovače TP PTO K pro 
připojení do tříbodo-
vého závěsu traktoru, 
s pohonem od vývodo-
vého hřídele traktoru, 
pro vkládání materiálu 
pomocí hydraulické ruky. 
Pro zpracování materiálu 
o průměru 25–40 cm. 
Ochrana proti přetížení 
stroje TP Pilot stress cont-
rol. Otočný ejektor. 

Štěpkovače TP MOBILE 
E-ZE, Zero emission. 
Bateriový štěpkovač na 
vlastním podvozku pro 
připojení na kouli za auto, 
s vlastním elektromoto-
rem LMC s LI-ION baterie-
mi. Výkon motoru 30 hp. 
Ochrana proti přetížení 
stroje TP Pilot stress 
control. Otočný ejektor. 
Hmotnost stroje 749 kg.

TP MOBILE na podvozku pro 
připojení na tažné zařízení 
vozidel, s vlastním moto-
rem. Benzínové/naftové 
motory s výkonem 24–49 hp. 
Pro zpracování materiálu Ø 
13–21,5 cm. Ochrana proti 
přetížení stroje TP Pilot stre-
ss control. Otočný ejektor. 
Sklopný vkládací otvor. TP 
215 také ve variantě TURNTA-
BLE s otočným šasím. 

Štěpkovače TP TRACK 
samochodné na pásech, 
s vlastním motorem. 
Pásy mají roztažitelné 
pozice. Dálkové ovládání 
stroje. Ochrana proti 
přetížení stroje TP Pilot 
stress control. Otočný 
ejektor. Sklopný vkládací 
otvor. TP 175 Trac 35 hp 
a TP 215 Trac 49 hp. 

10.11. LINDDANA A/S
Diskové štěpkovače pro zpracování dřevní hmoty stromů a větví na štěpku

EKO  
NOVINKA

...když Vám na lese záleží...
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Drtiče v šíři od 55 cm 
do 200  a více cm  
pro jednořádkovou  
i celoplošnou přípravu 
ploch. Příprava půdy 
před zakládáním  
a obnovou plantáží  
i lesních porostů, luk, 
pastvin, manipulač-
ních ploch a staveb.
Pařezové a kořenové 
frézy za UKT.

10.12. ZANON
Lesnické mulčovače a frézy pro přípravu ploch před výsadbou a zalesněním, dále pro úpravu 
mimoprodukčních ploch a cest

STROjE A TECHNIKA PLANTAx

10.13. MERA RABELER

10.14. PLANTAX PZS 600

Stroje určené k drcení kořenových zbytků a kmenů stromů po těžbě vánoč-
ních stromků i v porostech. Stroje za UKT poháněné vývodovou hřídelí 

Nesené postřikovače za UKT. Speciální úprava s hadicí a 2 bubny na asanaci  
kůrovcového dřeva, nebo s rameny pro plošný postřik ve šklolkách, plantážích atd.

Postřikovače 
do školek  
a plantáží
Velikost nádrže  
200–600 litrů
Volitelná délka  
ramen
Varianta herbi,  
na vzrostlé stromky, 
nebo klasický  
postřikovač

Postřikovač 
PLANTAX PZS 
na asanaci 
dřeva 
Postřikovač na sanaci 
skládek dřevní hmoty
Velikost nádrže  
200–600 litrů
Vysokotlaké čerpadlo 
a stříkací pistole
Dva bubny s návinem 
hadic 25–50  metrů

Vysoký výkon strojů 
zajišťuje rozdrcení 
zbytků po těžbě, nále-
tových dřevin a úpravy 
ploch pro pěstební  
i technickou činnost.

...když Vám na lese záleží...
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Traktory 
řady B1
Úsporný kapalinou 
chlazený 2válcový/
3válcový dieselmotor 
Kubota 
Pohon 4x4
Mechanická převo-
dovka Kubota, 6V/2Z, 
9V/3Z
Zadní 3bodový  
závěs Kat. I.
Zdvihový výkon  
zadní hydrauliky  
450 kg–615 kg

Traktory 
řady ST
3válcový motor s výko-
nem 24,5 kW (33,3 HP)/ 
28,3 kW (38,5 HP)
Výkonný díky velkému 
objemu motoru 
(1647–1826 cm3)
Robustní třístupňový 
hydrostatický převod 
s funkcí tempomatu.
Kompaktní rozměry 
(vnější šířka od 1260 mm).
Vysoký hydraulický 
výkon, až šest řídicích 
jednotek.Maximální 
zdvih zadního tříbodo-
vého závěsu 1150 kg.
Komfortní 4sloupková 
kabina se standardní 
klimatizací, sedačkou 
se vzduchovým od-
pružením, vyhříváním 
zadního okna atd..

Traktory řady 
B2 Cab/RoPS
20 HP – 31 HP, úsporný 
motor Kubota 3válec/
4válec
4x2/4x4, bezpečnostní 
rám ROPS.
Řada D – Mechanická 
převodovka, 9V/9R, 
reverzace.
Řada H – Třístupňová 
hydrostatická převo-
dovka, Bi-Speed.
Zdvih hydrauliky 970 kg.
Výkonný, ideální pro 
zelináře a zahradníky.

Traktory řady 
BX CAB/ RoPS*
Úsporný kapalinou  
chlazený 3válcový  
dieselmotor Kubota.
Hydraulické řízení,  
tempomat.
Hydrostatická dvoustup-
ňová převodovka Kubota.
Zadní 3bodový závěs Kat. I, 
zdvihový výkon 550 kg.
Dvouokruhová hydraulika 
vpřed i vzad.Doplňková 
výbava mezinápravové 
sečení 1,37 m/ 1,52 m, 
čelní nakladač
Výbava pro provoz na 
pozemních komunika-
cích – TP.

10.15. KUBOTA
Komunální traktory určené pro využití při udržbě městské zeleně, parků a sadů, ve školkách, 
plantážích a při pěstování speciálních plodin

STROjE A TECHNIKA PLANTAx

Traktory  
řady L1
36,6 HP–50 HP úsporný 
3, nebo 4 válcový 
motor Kubota.
4x2/4x4.
Řada D převodovka 
8V/2R (8V/8R) 
Řada H převodovka 3stup-
ňová hydrostatická, zdvih 
hydrauliky 906–1 750 kg.
Jednoduchý zeměděl-
ský traktor, obratný, 
výkonný.

Traktory  
řada L2  
Cab/RoPS* 
45–61 HP, úsporný 
motor Kubota 4válec.
4x2/4x4, originální 
klimatizovaná kabina. 
Řada D – Mechanická 
synchronizovaná pře-
vodovka FST, 16V/16R 
(rychlost od 0,2 km/h), 
reverzace.
Řada GST – Hydrau-
lické řazení pod 
zatížením, 24V/16R 
(rychlost od 0,2 
km/h), reverzace.
Řada H – Inteligentní 
6stupňová hydrosta-
tická převodovka s re-
gulací rychlosti reakce 
HST Plus.

* CAB / ROPS Možnost bezpečnostní kabiny 
nebo ochranného rámu ROPS

...když Vám na lese záleží...
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Kubota  
RTv-X1110
Hydrostatické  
převodové ústrojí
Pohon všech kol
Plný hydraulický 
posilovač řízení
Max. rychlost 40 km/h
Barva oranžová  
nebo kamufláž.
Vhodný do komunál-
ních podmínek pro 
lov i lesnictví 

Z122R  
Zero Turn
Benzínový, vzduchem 
chlazený motor,  
V-Twin Kawasaki.
Ovládání pojezdu 
Zero Turn.
Hydrostatická převo-
dovka Hydro Gear.
2nožové sečení  
1,07 m, výška sečení 
38–108 mm.
Boční výhoz 
s možností mulčovací 
výbavy.

Řada GR
Úsporný kapalinou 
chlazený 2válcový, 
nebo 3 válcový die-
selmotor Kubota.
Reálná spotřeba do 
1,5 l/hod.
Hydrostatická převo-
dovka Kubota.
2nožové sečení  
1,07 m, / 1,22 m výška 
sečení 25–102 mm.
Boční, nebo středový vý-
hoz, integrovaný sběrný 
koš 370 l, nebo 450 l
Variantně pohon  4x4.

KUBoTA víceúčelové vozidlo RTv speciální vozidla vhodná pro využití v komunální oblasti,  
na farmách, v lesnických a školkařských provozech, při lovu atd.

KUBoTA SEKAčKY žací a mulčovací traktory pro údržbu upravených i extenzivních zelených 
ploch v městských parcích, sadech, sportovních areálech a na ostatních zelených plochách

Řada G
23 HP/ 26 HP, úsporný 
kapalinou chlazený motor 
Kubota D902, 3válec.
Hydrostatické řízení, 
hydrostatická převodov-
ka, uzávěra diferenciálu.
2nožové sečení 1,22 m /  
1, 37 m pohon nožů pře-
vodovkou v olejové lázni.
Možnost sečení mokré 
trávy do 50 cm, výhoz 
do koše 560 l (model LD 
– vyprazdňování na zem) 
a 640 l (model HD – vy-
prazdňování do 1,93 m).
Schváleno pro provoz na 
pozemních komunikacích.

Řada ZD
25 koní, úsporný kapa-
linou chlazený motor 
Kubota D1105, 3válec.
Zero Turn – 2 páky 
řízení a pojezdu.
3nožové sečení 1,5 m 
s bočním nebo zadním 
výhozem, mulčování.
Profesionální, málo 
hlučná, robustní  
a úsporná.

Řada GZD
2válcový úsporný kapa-
linou chlazený motor 
Kubota o výkonu 15 
koní, nebo 3 válcový  
o výkonu 21 HP
2 páky řízení a pojez-
du – systém Zero Turn.
Záběr sečení  
1,07 m / 1,22m,  
středový výhoz do 
koše 400 l/ 450 l
Možnost sečení trávy 
do 50 cm, pohon 
sečení kardanem.
Jediné Zero Turn se-
kačky s integrovaným 
sběrným košem.

Řada F
18–38 HP, úsporný kapa-
linou chlazený motor 
Kubota, 3válec/4válec
E – 2x4; D – 4x4, hydro-
statická převodovka.
Profesionální sekačka  
s čelním sečením a řidi-
telnou zadní nápravou.
3nožové sečení  
1,22–1,83 m.
Profesionální, málo  
hlučná, robustní  
a úsporná.

...když Vám na lese záleží...
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Traktory 
řady M4002
Výkon: 48,4 kW (66 HP) – 
54,6 (74 HP)
Univerzální traktor  
pro zemědělství,  
komunální sféru,  
ideální v kombinaci  
s čelním nakladačem.
Bezkonkurenční obrat-
nost, průměr otáčení  
3 800 mm.
Zdvihový objem:  
3 331 cm3,   
počet válců: 4.
Počet převodových 
stupňů: 18 vpřed/18 
vzad.

Traktory  
Řady M5001
Výkon: 70,9 kW (95 HP) – 
84,4 kW (113 HP)
Bezkonkurenční obrat-
nost, průměr otáčení  
4 200 mm.
Zdvihový objem: 3 769 
cm3/počet válců: 4.
Počet převodových stup-
ňů: 36 vpřed/36 vzad,  
Eco Speed 40 km/h.
Univerzální traktor pro 
zemědělství, komunální 
sféru, ideální v kombinaci 
s čelním nakladačem.

KUBoTA TRAKToRY určené pro využití ve školkařství, pěstební činnosti,  
v zemědělských a farmářských provozech, při pěstování speciálních plodin a využití  
při těžbě a přibližování dřeva

Traktory řady 
M5001N Cab
Provedení s kabinou 
(Cab).
Plochá podlaha bez 
středového tunelu.
Výkon: 73–105 HP.
Systém Bi-Speed. Prů-
měr otáčení 3 950 mm.
Zdvihový objem: 3 769 
cm3/počet válců: 4.
Počet převodových 
stupňů 18 vpřed/18 
vzad nebo 36 vpřed/36 
vzad (s 2stupňovým 
násobičem).

Traktory řady 
MGX-Iv
Výkon: 76,4 kW (104 HP) 
–105,5 kW (143 HP).
Zdvihový objem: 
 3 769 / 6 124 cm3,
počet válců: 4.
Počet převodových 
stupňů: 24 vpřed/24 
vzad, 8 stupňů pod 
zatížením.

STROjE A TECHNIKA PLANTAx

Traktory řady 
M7002
Výkon: 110,3 kW (150 
HP) – 129 kW (175 HP).
Zdvihový objem:  
6 124 cm3.
Počet převodových 
stupňů: 30 vpřed/15 
vzad nebo plynulá KVT.
Bohatá výbava pro 
maximální komfort.

Traktory 
Kubota
Se staly nejpoužíva-
nějšími traktory ve 
školkařských a komu-
nálních provozech
nejen v ČR. Na základě 
vaší poptávky vám 
předložíme technické 
i obchodní informace

...když Vám na lese záleží...

Nabízíme praktické předvedení a ukázky 

strojů a zařízení včetně traktorů Kubota 

M5091 se závěsným příslušenstvím  

z naší nabídky – štěpkovače, stroje na 

přípravu půdy, školkařská technika, půdní 

a pařezové frézy a mnoho dalších.
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10.16. SECO INDUSTRIES
žací a mulčovací traktory Seco určené pro údržbu a sečení intenzivních nebo  
extenzivních travních porostů, zahrad, parků, sportovních a golfových hřišť a areálů.  

žací traktory 
řady  
Challenge 
Dvouválcový motor
Hydrostatická převo-
dovka
Žací ústrojí 92–102 cm
Objem sběrného  
koše 300 l
Masivní litinová přední 
náprava
Kuličková ložiska 
v předních kolech

Mulčovací 
traktory řady 
Crossjet 
Dvouválcový motor
Velmi nízké těžiště
Jednorotorové žací 
ústrojí s volně  
uloženými břity 92 cm
Pohon 4 x 4, uzávěrka 
diferenciálu
Vysoká svahová  
dostupnost

žací traktory 
řady Starjet
Dvouválcový motor
Hydrostatická převo-
dovka
Žací ústrojí 102 cm
Objem sběrného  
koše 320 l
Masivní litinová přední 
náprava
Kuličková ložiska v před-
ních kolech
Variantně pohon 4x4
Možnost vysokozdviž-
ného vyklápění do výšky 
187 cm

Mulčovací 
traktory řada 
GoLIATH
Dvouválcový motor
Velmi nízké těžiště
Volitelné žací ústrojí  
92 cm, 110 cm, 132 cm
Pohon 4 x 2, nebo 4 x 4, 
uzávěrka diferenciálu
Vysoká svahová do-
stupnost

OSIVO A SAZENICE DŘEVIN PRO PĚSTITELE VÁNOČNÍCH STROMKŮ

– jakostní osivo a sazenice lesních a okrasných dřevin od nejprestižnějšího dodavatele osiva dánské firmy Levinsen, původ a vysoká kvalita osiva 
je zaručena vlastním sběrem osiva v místech originálního původu, poradenství, dodávky dle přání zákazníka
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Bateriové 
sekačky
Záběr 34–46 cm
Možnost varianty  
s pojezdem
Sběrný koš 35–60 litrů
Nepotřebují přívodní 
kabel
AKU program, který 
obsahuje plotové nůžky, 
křovinořez, fukač listí  
a řetězovou pilu
Jedna nebo dvě li-on 
baterie, součástí balení je 
nabíječka akumulátoru

Benzínové  
sekačky  
s ocelovým 
podvozkem
Záběr 45–55 cm
Motory Briggs&Stratton, 
nebo Honda
Možnost varianty  
s pojezdem
Možnost varianty  
s elektrickým starterem
Možnost 3 v jednom  
(sběr, mulčování,  
boční výhoz)
Sběrný koš 55–70 litrů

Ridery  
s předním  
sečením  
– PARK
Motory Briggs  
& Stratton
Hydrostatická  
převodovka
Kloubové řízení  
(středový kloub)
Čelní sekací hlava  
se záběrem 95–125 cm
Elektrické nastavení 
výšky sečení
Možnost varianty 4x4

Elektrické 
sekačky
Záběr 34–46 cm
Možnost varianty 
s pojezdem
Sběrný koš 35–60 litrů
Centralní nastavení 
výšky sečení, jedno-
duchá manipulace, 
cenová dostupnost. 
Od záběru 48 cm, 
mulčovací vložka  
k sekačce zdarma

žací traktory
Motory Bri-
ggs&Stratton, Stiga, 
nebo Kawasaki
Hydrostatická  
převodovka
Dvounožové sečení  
záběr 66–122 cm
Stavitelná výška 
sečení
Objem sběrného 
koše 150–360 litrů
Možnost varianty 4x4

Web: www.plantax.cz  l  e-mail: stroje@lescr.cz

10.17. STIgA
Zahradní sekačky, žací traktory a ridery pro údržbu zelených ploch na zahradách,  
v městských parcích a na ostatních zelených plochách

STROjE A TECHNIKA PLANTAx

...když Vám na lese záleží...
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OBjEDNÁVKAOBjEDNÁVKOVÝ LIST ČÍSLO
Dodavatel: L.E.S. CR spol. s r.o.

 č. p. 215
 254 01 Okrouhlo 

Ič: 25657411
DIč: CZ25657411 e-mail: obchod@lescr.cz
tel.: +420 603 474 299 www.lescr.cz

Datum:   

vystavil:   Termín dodávky:

 OBjEDNÁVÁME TOTO ZBOŽÍ:                            AVÍZO:  ano         ne
Katalogové číslo 

je uvedeno  
v ceníku

Název zboží
Velikost 
balení

Počet 
balení

Množství 
celkem

Cena za 1 ks (l, kg)  
Kč bez DPH

CELKEM

Cena vaší objednávky (bez DPH) je:

* Právní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem se řídí platnými 
všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami dodavatele 
uvedenými na zadní straně objednávky.

Společnost L.E.S. CR spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku  

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58701

objednatel – fakturační adresa:

Název firmy:  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Ulice (obec), č. p.:  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Město:  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

PSČ:  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

IČO: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

DIČ: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Jméno:  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

tel. č.:  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Navrhovaná splatnost:  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

objednatel – dodací adresa:

Název firmy:  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Ulice (obec), č.p.:  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Město:  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

PSČ:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Kontakt. osoba : . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

tel. č.:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Razítko a podpis zákazníka*:

* Katalogové číslo zboží naleznete v aktuálním ceníku společnosti L.E.S. CR, www.lescr.cz

...když Vám na lese záleží...
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VŠEOBECNé DODACÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY  
L.E.S. CR SPOL. S R.O.

1) Seznam a ceny zboží jsou uvedeny v platném 
ceníku pro daný rok. Platí ceníkové ceny, eventu-
álně ceny oboustranně dojednané a odsouhlasené 
na potvrzené objednávce kupujícího. Cena se sjed-
nává na základě odsouhlaseného ceníku nebo v pří-
padě většího odběru zboží na základě individuální 
slevy z platného ceníku společnosti L.E.S. CR spol. 
s r.o. pro dané období. Rozumí se ceny zboží při 
jeho dodání do skladu kupujícího.

2) Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a ex-
pedičních podmínek kdykoliv po dobu platnosti to-
hoto katalogu a platných ceníků. 

3) Ceny zboží jsou splatné v případě odběru kupu-
jícím v hotovosti při předání zboží nebo po vysklad-
nění zboží v souladu s údaji vystavenými prodávají-
cím na faktuře.

4) Daňové doklady (faktury) budou doručovány 
prodávajícím na korespondenční adresu kupujícího 
uvedenou v záhlaví objednávky, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak.

5) Zboží vyskladněné a převzaté kupujícím je 
ve vlastnictví prodávajícího. Prodávající výslovně 
sjednává výhradu vlastnického práva, dle níž pře-
chod vlastnických práv ke zboží nastává až zaplace-
ním celkového objemu zboží.

6) Prodávající má právo odmítnout dodávku zboží, 
pokud kupující neuhradí jakoukoli předchozí dodáv-
ku ve lhůtě splatnosti. 

7) V případě prodlení se splatností ceny zboží, se 
kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % za každý, i započatý den pro-
dlení.

8) Pokud kupující neuhradí cenu zboží ve lhůtě 
do 30 dnů po splatnosti kupní ceny, je povinen zboží 
bez dalšího prodlení ihned vrátit. Kupující nesmí vá-
zat úhradu kupní ceny prodávajícímu na prodej do-
daného zboží dalším osobám nebo na dobu po jeho 
zpracování v jím prováděném díle nebo zaplacením 
dalším odběratelem. Pokud kupující nesplní pod-
mínku úhrady kupní ceny, je prodávající oprávněn 
si vlastní zboží dodané kupujícímu odebrat z místa, 
kde je má kupující uskladněno a kupující výslovně 
prohlašuje, že uděluje prodávajícímu souhlas se 
vstupem do takových míst.

9) Pokud kupující nepřevezme nebo odmítne ob-
jednané zboží v požadovaném nebo dohodnutém 
čase plnění, zavazuje se zaplatit prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 1% z ceny neodebraného 
zboží za každý den prodlení. 

10) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu ná-
klady a škody vzniklé s vrácením zboží, včetně jeho 
dopravy a případných nákladů na právní zastoupe-
ní vynaložených k uplatnění práva prodávajícího, 
pokud by nebyly kryty smluvní pokutou zajišťující 
splatnost fakturované kupní ceny.

11) Bude-li kupující v prodlení se splněním  
peněžitého závazku nebo jeho části, je podle  
zákona povinen platit z nezaplacené částky od prv-
ního dne následujícího po stanovené lhůtě splat-
nosti úroky z prodlení ve výši 12 % p.a.

12) Prodávající dohodne s kupujícím náhradní ter-
mín pro plnění jeho požadavku v případě, že by ne-
mohl písemné objednávce kupujícího v daném ter-
mínu plnění vyhovět.

13) Prodávájící se zavazuje dodat objednané zboží 
v odpovídající kvalitě a čase. 

14) Prodávající je oprávněn od vzájemného 
 obchodního vztahu kdykoliv odstoupit, jestliže:
•  Kupující bude v prodlení s placením předchozích 

faktur a toto jeho prodlení bude v den odeslání 
prohlášení o odstoupení trvat.

•  Kupující poruší vzájemná předchozí ujednání způ-
sobem, že by toto porušení bylo způsobilé nepří-
znivě ovlivnit hospodářský výsledek nebo dobré 
jméno prodávajícího.

15) Prodávající má právo na fakturaci expedičních 
poplatků v souladu s platným ceníkem. Expediční 
poplatky jsou odvislé od objemu a způsobu dopravy 
zboží kupujícímu. Výše poplatku je uvedena v aktu-
álním ceníku společnosti L.E.S. CR spol. s. r. o.

Ing. viktor Janauer

 
L.E.S. CR spol. s r.o.,  

jednatel společnosti
 

V Okrouhle,  
dne 1. 1. 2020
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Ochrana lesa
Pěstební činnost

Přibližování a těžba dřeva
Lesní a okrasné školky

Lesnické a myslivecké oděvy
Doplňky pro les a lov

Ochranné pomůcky a prostředky
Plantáže vánočních stromků

Údržba cest a komunikací
Mimoprodukční plochy

Okrasná a veřejná zeleň
Štěpkování

Traktory, nosiče nářadí 
 a další mechanizace

Nákupem zboží u všech Našich společNostí přispíváte  

Na zalesNěNí ploch po kůrovcové kalamitě Na vybraNých 

lokalitách v české republice. z každé fakturace 

přispíváme Na Nákup sadebNího a pěstebNího materiálu. 




