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Český les - časopis o lese, dřevu a zvěři

Veletrhy v Brně
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Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.
telefon: 371 794 531 - 2
fax: 371 794 551
e-mail: sekretariat@lesyzbiroh.cz
web: www.lesyzbiroh.cz

• obhospodařování lesních
pozemků a porostů
• pěstební a těžební práce
• prodej dřeva
• výroba a prodej palisád
• myslivost - poplatkové lovy,
prodej zvěřiny
• rybníkářství, chov a prodej
ryb
• zámek Dobříš
(www.zamekdobris.cz)

jelenec běloocasý,
polesí Svatá Anna
u Dobříše

www.agroles-oregon.cz

Písek

s.r.o.

s.r.o. Líté 60, 331 52 Dolní Bělá, tel. 373 394 569

 01 00 Plzeň, Poděbradova 12, tel./fax: 377 227 345
Provozovny: 3
331 41 Kralovice, Havlíčkova ul. 236, tel./fax 373 312 174

e-mail: kadlec@agriimport.cz, mobil: 602 486 818, web: www.agriimport.cz

Nabízíme lesní a zahradní techniku řady značek:
FARMI, SEPPI M, STIHL, LASKI, HONDA, STOCKMANN,
POSCH, FISKARS, OREGON, NAARVA-GRIPP, BAHCO,...

Novin

Kombinace - štěpkovač FARMI s podávacím
pásem CH 260 HFC +
jeřáb FARMI HK dle volby

Traktor KUBOTA

s kompletní lesáckou
výbavou a s navijákem
FARMI

Lesní mulčovače MULTIFORST

pro likvidaci dřevní hmoty i pro úpravu
lesních cest a drcení kamenů

typ MK 18

ky

JEDNA ZNAČKA
PRO VŠECHNY
ŘETĚZOVÉ PILY

Profesionální
vyvážečky FARMI

- typ PROFDRIVE 12 4WD
s hydr. pojezdem

Štěpkovač LS 200 T

- štěpkuje dřevo až do 20 cm

pro stahování dřeva o objemu 1-1,2 m³, tzn. hmotnosti cca 800-1000 kg, stroj si získává
oblibu, je šetrný k prostředí a přitom dostatečně výkonný, rozšiřuje se řada adaptérů.

Písek

s.r.o.

Kompletní sortiment dodává:
AGROLES, s.r.o.
Pražská 446, 397 01 Písek
tel.: 382 272 106, 382 272 104, fax: 382 272 105
e-mail: agroles@agroles-oregon.cz

AVERSOL, STOPKUS a SANATEX VS
Aversol je historicky nejpoužívanější
repelentní přípravek v ochraně proti letnímu okusu. Výhodou přípravku Aversol je
velmi dobrá viditelnost na sazenicích po
ošetření. Důležité je, aby byl tento chuťově odpuzující preparát naaplikován na již
narašený prýt. Jen tak je možné docílit
dlouhodobější ochrany na přirůstajícím
terminálu. V posledních letech se s úspěchem používají ředěné směsi Aversol 2:1
a Aversol 5:1.
Doporučená cena přípravku Aversol
v balení 10 kg je 44,- Kč bez DPH/kg.
Aversol 2:1 v balení 10 kg

Stopkus je „silnější“ Aversol a proto
se uplatňuje tam, kde je potřeba intenzitu
ochrany proti okusu znásobit. I přes možnost ředění vodou v poměru až 1:1 pro
postřik zůstává koncentrace účinné látky
thiram ve směsi vyšší, než u Aversolu.
Stopkus je možno obdobně jako Aversol
použít jak proti letnímu a zimnímu okusu,
tak i na ochranu proti myšovitým hlodavcům. Stopkus má světle modré zbarvení
a je na sazenicích výborně viditelný, což
usnadňuje orientaci po ploše při dalších
zásazích (ožínání, postřik proti buřeni aj.).
Doporučená cena přípravku Stopkus
v balení 10 kg je 66,- Kč bez DPH/kg.

Druh aplikace

Stopkus v balení 10 kg

nátěr
postřik

Fungistatický prostředek Sanatex VS
hnědý je nejpoužívanější asanační preparát v lesním hospodářství ČR. Sanatex
se dá použít i mimo oblast lesů. Je určen
k ochraně ran po řezu či jiném mechanickém poškození i u ovocných a okrasných
dřevin. Výrobce na trh uvádí i malá balení
(1 a 2,5 litru), používání fungistatického
Sanatexu VS by neměl být pro žádného
vlastníka ekonomický problém. Naopak
včasným ošetřením poranění uspoříme
na budoucích, hnilobou nepoškozených
porostech. Aby bylo zabráněno prostupu
spór dřevokazných hub (fungistatický účinek), je potřeba před nátěrem okraje rány
dokonale začistit. Po aplikaci pak vznikne
neprostupný a uzavřený ochranný obal.
Výhodou pro použití Sanatexu VS je, že není
přípravkem, ale pouze pomocným prostřed- Aversol na rašícím terminálu
kem. Uživatelé nepotřebují osvědčení pro smrku
nakládání s přípravky na ochranu rostlin.
Doporučená cena prostředku
Sanatex VS hnědý v balení 10 kg je 60,Kč bez DPH/kg..

Dávkování
AVERSOL
STOPKUS
3-5 kg/1000 ks sazenic
2-5 kg/1000 ks sazenic
4-6 kg/1000 ks sazenic
3-7,5 kg/1000 ks sazenic

L.E.S. CR spol. s r.o. je autorizovaným prodejcem společnosti Tora Spytihněv

Sanatex VS v balení 10 lt

L . E . S . C R - F iremn í pre z entace

- osvědčené přípravky firmy TORA Spytihněv

ANTIFER - pachový ohradník nové generace
Chrání lesní a zemědělské pozemky,
zahrádkářské, sadařské i vinařské plochy,
řidiče na silnicích, soukromé pozemky.
ANTIFER je vyvinut pro opakovanou aplikaci k celosezónnímu použití. Pro každou
část roku je připravena specielní směs
(4 druhy výrobků na etiketách různě barevně označených).

perforovaného igelitového sáčku nebo na
proužky koberce o velikosti cca 10 x 30 cm
a zavěsíme na sloupky do výšky cca 50 cm
a 30 - 50 m od sebe po obvodu chráněné
plochy. Přípravek je účinný po dobu 14 - 21
dní v závislosti na počasí. Po uplynutí této
doby je vhodné aplikaci opakovat. Podle
sezóny pak výrobce doporučuje měnit roztoky (červený, modrý, zelený) - každá
ANTIFER roztok
formulace obsahuje jiný poměr mastných
Roztok v balení 1 litr se aplikuje nástři- kyselin (jiný pach). Tím zabráníte navyknutí
kem na savý materiál - např. nakapáním zvěře na jeden typ zápachu. Od konce roku
na látku nebo buničinu, kterou umístíme do 2014 se počítá s výrobou i zimní (žluté)
verze. Jeden litr roztoku dokáže ochránit
pozemek o velikosti 50 - 80 ha nebo délce
3 km, v závislosti na členitosti terénu.
Cena: 577,70 Kč
bez DPH za 1
balení
ANTIFER pěna
Další
typ
pachového ohradníku se vyrábí ve
formě polyuretanové pěny (balení 750
ml), která je na trhu
již delší dobu používána. Na rozdíl od
jiných dodavatelů
vám nabízíme speroztok

SB

ciální pěnu, kterou je možné aplikovat
i v zimních měsících až do
teplot -12°C! Pěnu
je možné aplikovat
na dřevěné kůlky,
kameny nebo jiné
držáky. Na pevný
povrch
naneste
hrudku pěny o velikosti tenisového míčku
a nechte ji ztvrdnout.
Podle typu terénu se kůly umísťují ve vzdálenosti 10 - 20 m od sebe. Pach je vhodné
po 4 týdnech obnovit.
Cena: 371,- Kč bez DPH za 1 balení
ANTIFER koncentrát spray
Balení 400 ml obsahuje účinnou zakoncentrovanou pachovou látku, která slouží
k obnově intenzivního pachu z již vyčerkoncentrát spray
paných aplikovaných pěn Antifer. Účinná
látka se doplňuje vsunutím kovové trubičky
do již vytvrdlé pěny Antifer třemi vstřiky, Cena: 264,50 Kč bez DPH za 1 balení
každý vstřik nejméně po dobu 1 vteřiny.
Poté se aplikuje min. jeden vstřik
L.E.S. CR, spol. s r.o.
na povrch pěny. Do budoucna
č.p. 215, CZ 254 01 Okrouhlo
počítáme s výrobou koncentel: +420 603 520 666
trátů pro různá období
e-mail: vovesny@lescr.cz
roku (tak jako je tomu
objednávky: obchod@lescr.cz
u ANTIFER - roztok).
www.lescr.cz, e-shop: www.e-lescr.cz

…když Vám na lese záleží…
pěna
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Stolní kalendáře 2015
budou vytištěny v říjnu 2014
s novými kresbami populárního humoru
od Petra Slaby, Martina Hrona a Ladislava Dvořáka.
Několik milých kreseb
bude z pozůstalosti Pavla Kubíčka.
V kalendáři budou
uvedeny i doby říje, páření a lovu zvěře a dále časy
východu a západu slunce i měsíce.
Kalendář bude kvalitně vytištěn na křídovém papíře
a bude možné jej postavit na stůl nebo zavěsit
na stěnu, neboť bude zároveň opatřen i háčkem.
Výborně se hodí i jako dárek.
Cena jednoho kalendáře: 99,- Kč
(2-9 ks a více: 89 Kč/ks, 10 ks a více: 79 Kč/ks,
potištění stojánku: 28 Kč/ks).
Pro předplatitele měsíčníku Silva Bohemica
je kalendář tradičně zdarma!
Cena inzerce: 100 Kč / cm².
Uzávěrka 29. srpna 2014!
Objednávky: Silva Bohemica
Josefská 4, P. O. Box 1, 118 00 Praha 1
tel. 602 225 486
fax 960 318 522 286
e-mail: silva@bohemica.cz
www.bohemica.cz
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2 Státní správa, ústředí
/ Inländis

Domácí akce (Czech events / Inländisch Aktionen)� 3
(Abroad e. / Ausländisch A.)�����4
(Schools / Schulen)����������5

(State,
headquarters / Staatliche Unternehmen)������������6
3 Lesní společnosti (Forestry companies
/ Förstliche ®
Unternehmungen)������������������������������ 8
4 Obecní a městské lesy (Communal and
urban forests / Gemeindewälder)����������������������9

ents
Czech ev

ÁNKY 2015
ZELENÉ STR
5 Soukromé lesy

(Private forests / Privatwälder)������������������������ 11
6 Myslivost, lov (Hunting / Jagd)������������������� 11
7 Semenářství (Seed production / Sämerei)���� 11
8 Školkařství
Abroa
d even
(Nursery production / Baumschulen)���������������� 11
ts / Au
sländis
9 Pěstební činnost (Silviculture / bau)�����������12
ch Akti
onen 10 Lesní těžba (Harvesting / Holzeinschlag)�����13
11 Zpracování dřeva
(Woodworking / Holzbearbeitung)�������������������13
12 Poradenství, taxace, výzkum (Advisory,
taxation, research / Beratungsdienst)��������������14
13 Stroje, zařízení (Machines, equipment
/ Maschinen, Geräte)������������������������������������15
14 Zbraně, střelivo, prodejny
(Arms / Waffen)��������������������������������������������21
15 Kynologie (Cynology / Kynology)����������������23
16 Trofeje, preparace (Trophy, preparatory
/ Schutzmittel, Preparation)���������������������������23
17 Výstavy, reklama, tisk (Exhibitions,
advertisement / Ausstellungen, Werbung)��������24
18 Ochrana, chemické prostředky
(Protection, chemistry / Schutz, Chemie)���������25
d
der Jag
19 Různé (Miscellaneous / Verschiedenes)��������25
Zeit mit
Doby lovu (Hunting time / Zeit mit der Jagd)�������27
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