
Mospilan MIZU 120 SL
Popis: působí systémově a translaminárně, 
jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi níz-
kých dávkách proti všem vývojovým stadiím 
škůdců
Účinná látka: acetamiprid
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz
Registrovaná dávka: 0,35lt/ha
Balení: 1 lt

NeemAzal T/S
Popis: požerový insekticid s účinnou látkou 
pocházející z tropické rostliny Azadirachta 
indica
Účinná látka: azadirachtin
Škodlivý činitel: savý i žravý hmyz
Registrovaná dávka: 2,5–4,5 lt/ha
Balení: 1 lt

Shirudo
Popis: akaricid, který má kontaktní a po-
žerový účinek na všechna vývojová stádia 
svilušek, v rostlině je rozváděn systémově 
i translaminárně
Účinná látka: tebufenpyrad
Škodlivý činitel: svilušky
Registrovaná dávka: 0,3–0,6 kg/ha
Balení: 1 kg

Movento 100 SC
Popis: foliární insekticid k hubení savých 
škůdců, působí systémově
Účinná látka: spirotetramat
Škodlivý činitel: savý hmyz
Registrovaná dávka: 0,75 lt/ha
Balení: 5 lt

Decis Forte
Popis: dotykový a požerový jed s význam-
ným repelentním účinkem, s částečným 
ovicidním účinkem
Účinná látka: deltamethrin
Škodlivý činitel: kůrovci
Registrovaná dávka: 0,25%–0,375%
Balení: 1 lt

Dinastia
Popis: dotykový a požerový jed s význam-
ným repelentním účinkem proti celé řadě 
škůdců, zejména mšicím a částečným ovicid-
ním účinkem
Účinná látka: deltamethrin
Škodlivý činitel: kůrovci, klikoroh borový, 
žraví i saví škůdci
Registrovaná dávka: 0,01–2 %
Balení: 5 lt

Lepinox Plus
Popis: selektivní biologický insekticid, který 
nepůsobí na jiný hmyz než žravé housenky
Účinná látka: Bacillus thuringiensis
Škodlivý organismus: žravé housenky 
hmyzu
Dávka: 10 g/10 lt vody
Balení: 3x10 gramů, 1 kg

Milbeknock
Popis: kontaktní a požerový insekticid, 
který hubí všechna vývojová stádia svilušek, 
v rostlině je rozváděn systemicky i translami-
nárně, účinná látka je přírodního původu
Účinná látka: milbemektin
Škodlivý činitel: svilušky
Registrovaná dávka: 0,05%
Balení: 1 lt
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Dodatek katalogu č. 1 platný k 1. 1. 2022

CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY
INSEKTICIDY

Pheagr HA
Popis: feromon v polopropustné membrá-
ně k lákání klikoroha borového
Škodlivý činitel: klikoroh borový
Délka účinnosti: 10 týdnů
Balení: 5 ks

Klikoroh borový (Hylobius abietis)

FEROMONOVÉ ODPARNÍKY

Hylowit
Popis: ampulkový feromon k lákání 
klikoroha borového
Škodlivý činitel: klikoroh borový
Délka účinnosti: 6–8 týdnů
Balení: 1 ks

Calypso 480 SC (částečná náhrada – Mospilan MIZU), Fury 10 EW (náhrada Forester), 
Masai (náhrada Nissorun 10 WP), Mospilan 20 SP (náhrada Mospilan MIZU), 

Nurelle D (bez náhrady), Reldan 22 EC (bez náhrady), 
Warrant 700 WG (náhrada Karate Zeon, Mospilan MIZU, Movento 100 SC)

Ukončení prodeje k 31. 1. 2022 – Alfametrin ME (náhrada Forester),  
Storanet (bez náhrady), Trinet P (bez náhrady), Vaztak Active (náhrada Forester)

Insekticidní přípravky 
s ukončenou registrací či prodejem:



Dicopur M 750
Popis: selektivní systémový listový herbicid 
působící na dvouděložné rostliny
Účinná látka: MCPA
Škodlivý činitel: plevele dvouděložné
Registrovaná dávka: 1,8 l/ha
Balení: 1l, 10 l

Barclay Propyz
Popis: selektivní půdní herbicid
Účinná látka: propyzamid
Škodlivý činitel: plevele jednoděložné, 
plevele dvouděložné
Registrovaná dávka: 3,75 lt/ha
Balení: 5 lt
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Shyfo
Popis: neselektivní kontaktní systemický 
vodou ředitelný herbicid určený pro hubení 
nežádoucí buřeně a plevelů
Účinná látka: glyfosát
Škodlivý činitel: jednoděložné a dvoudě-
ložné plevele
Registrovaná dávka: 1,5–3 lt/ha
Balení: 20 lt

Herbicidní přípravky 
s ukončenou registrací či prodejem:

Fungicidní přípravky 
s ukončenou registrací či prodejem:

Gallant Super (náhrada Fusilade Forte), Glean 75 PX (náhrada jiné sulfonylmočoviny)

Captan 80 WG
Popis: kontaktní fungicid s protektivním 
účinkem
Účinná látka: captan
Škodlivý činitel: moření osiva
Registrovaná dávka: 4 g/kg + 8–20 lt 
vody/kg
Balení: 10 kg

Flowbrix
Popis: kontaktní fungicid zabraňující klíčení 
spor patogenních hub
Účinná látka: oxichlorid měďnatý
Škodlivý činitel: skvrnitost listů, pravé plísně
Registrovaná dávka: 2,3–2,7lt/ha
Balení: 1 lt, 5 lt, 10 lt, 20 lt

Champion 50 WG
Popis: kontaktní fungicid a baktericid
Účinná látka: hydroxid měďnatý
Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, hnědnu-
tí listů ořešáků
Registrovaná dávka: 1–4 kg/ha
Balení: 10 kg

FUNGICIDY

Sonata
Popis: bakteriální přípravek zabraňující 
klíčení spor patogenních hub a zvyšující 
obranyschopnost rostliny
Účinná látka: Bacillus pumilus
Škodlivý činitel: padlí
Registrovaná dávka: 5–10 lt/ha
Balení: 5 lt

Vitisan
Popis: preventivní ošetření před napade-
ním houbovými chorobami
Účinná látka: hydrogenuhličitan draselný
Škodlivý činitel: padlí
Registrovaná dávka: 3 kg/ha
Balení: 1 kg

Acrobat WG (jedna z ú.l. – dimethomorf je součástí mnoha směsných fungicidů na plísně), 
Curzate Gold (jedna z ú.l. – cymoxanil je součástí mnoha směsných fungicidů na plísně), 

Dithane DG NeoTec (bez náhrady), Kuprikol 250 SC a Kuprikol 50 (náhrada Flowbrix), 
Ridomil Gold MZ Pepite (jedna z ú.l. – metalaxyl-M je součástí mnoha směsných 

fungicidů na plísně), 
Sfera 535 SC (jedna z ú.l. – trifloxystrobin je součástí mnoha směsných fungicidů 

na plísně, strupovitosti, padlí a rzi), 
Talent (náhrada Discus, Horizon 250 EW, Signum, Topas 100 EC), 

Topsin M 500 SC (bez náhrady)
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RODENTICIDY

CortiFlex Extra 
– bílý nátěr na kmeny
Popis: bílý ochranný nátěr na kmeny stro-
mů s dlouhou trvanlivostí (až 5 let)
Účinná látka: směs pryskyřic a pigmentu
Škodlivý činitel: prevence poškození kůry 
stromů různého původu
Registrovaná dávka: 1 kg/ 1 m2

Balení: 5 kg

CortiFlex Flüssig 
– bílý nástřik na kmeny
Popis: bílý ochranný nástřik na kmeny stro-
mů s dlouhou trvanlivostí (až 5 let)
Účinná látka: směs pryskyřic a pigmentu
Škodlivý činitel: prevence poškození kůry 
stromů různého původu
Registrovaná dávka: 1 lt/ 1 m2

Balení: 5 lt

POMOCNÉ LÁTKY

PreFlex– přípravný 
nátěr na kmeny
Popis: přípravný nátěr žluté barvy před 
aplikací CortiFlex na velmi savé povrchy
Účinná látka: směs pryskyřic
Škodlivý činitel: prevence porézní a od-
lupčivá kůra
Registrovaná dávka: 0,2 lt/ 1 m2

Balení: 1 lt, 5 lt

Lapač WitaTrap 
na klikoroha borového 
s odparníkem
Popis: záchytná trubice určena k monito-
ringu i odchytu klikoroha borového
Materiál: polyethylen + feromonový od-
parník Hylowit
Balení: 1 sada = 1 ks lapače + 1 ks feromo-
nového odparníku

LAPAČE A PASTI

Cervacol Extra – 2 kg
Popis: repelent na ochranu listnatých 
i jehličnatých sazenic před okusem zvěří ve 
formě modré pastovité disperze charakteris-
tického 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: 2 kg, 1 paleta = 288 kg (144 kbelíků)

Rodenticidní přípravky 
s ukončenou registrací či prodejem:

Polytanol (náhrada Stutox II)

REPELENTY

Trico
– vysoce účinná postřiková ochrana dřevin proti okusu,  

vytloukání a loupání srnčí a jelení zvěří.

Pachový, vodou ředitelný postřikový repelent na ochranu lesních a polních 
kultur bílé barvy. Nadstandardně účinný proti vysoké, srnčí a dančí zvěři.

Účinná látka: ovčí tuk

Škodlivý činitel: okus, loupání a vytloukání

Registrovaná dávka: 10 –20 lt /ha (2,5 l /1000 sazenic)

Balení: 5 lt



Ochrana kmene 
WitaKnabb
Popis: manžeta na ochranu kůry ovoc-
ných, parkových či alejových stromů před 
mechanickým poškozením např. sekačkou, 
vyžínačem, hlodavci
Růstový prostor: cca 10 cm, lze spojit 
více manžet k sobě
Materiál: plast s UV stabilizátorem
Dodávané výšky: 20 cm
Balení: 5 ks, karton = 120 ks

Klimawit 290
Popis: čtyřhranný plastový chránič listna-
tých dřevin s optimální světelnou propust-
ností pro dosažení přímé formy kmene, 
instalace ke kůlu
Růstový prostor: cca 18 cm
Materiál: pevná plastová síť se zahuštěním 
z tenčího materiálu
Životnost: 5–6 let
Dodávané výšky: určuje zákazník odstři-
žením požadované délky rukávu
Balení: kotouč 100 m
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Ing. Petr Vovesný
mobil 603 520 666

Ing. Roman Krejčíř
mobil 603 434 959

Romana Pecinová
mobil 603 100 854

Pavel Primas
mobil 603 100 850

Ing. Pavel Prokeš
mobil 733 126 954

L.E.S. CR spol. s r.o.
č. p. 215, 254 01 Okrouhlo
Telefon: +420 603 474 299 
E-mail: obchod@lescr.cz 
E-shop: www.e-lescr.cz 
Web: www.lescr.cz

Balička vánočních 
stromků 55 cm
Popis: balička pro balení velkých a objem-
ných stromů nad 4 m, velmi pevný a masivní 
laminátový kornout průměru 55 cm, součástí 
brzdící pozink kruh, brzdící guma pro rovno-
měrný odpor sítě a odřezávací nerez nůž
Materiál: laminát, pozinkovaná ocel
Balení: 1 ks

POMŮCKY PRO SKLIZEŇ A PRODEJ 
VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Forester 
– spolehlivý pomocník v boji s kůrovci a klikorohem. Po 

ukončení registrace přípravku Vaztak je nejpoužívanějším 
insekticidem využívaným při asanaci kůrovcového dřeva 

a při hubení klikoroha po obnově ploch.

Kontaktní a požerový širokospektrální insekticid  
s vysokou účinností.

Účinná látka: cypermethrin

Škodlivý činitel: kůrovci, klikoroh borový

kůrovci: 1%, 5 l postřikové kapaliny/m3 dřeva

klikoroh: 2 %, 10-20 l postřik. kapaliny/ 1 000 stromků

Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt


