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Produkty proti škůdcům

přípravek  
doporučená dávka škůdce balení cena

za jednotku

Bioagens
TrichoTop® (25 kartiček) zavíječ kukuřičný 25 kartiček 1999,-/ha

TrichoLet®

Základní dávka (2 apl.)
Střední dávka (2 apl.)
Vysoká dávka (2 apl.)

zavíječ kukuřičný
1 ha
(vč. apli-
kace)

1369,-/ha
1525,-/ha 
1669,-/ha

Trichoplus®

1 plato = 100 kapslí
zavíječ kukuřičný 
černopáska bavlníková 1 plato 1259,-/ha

Typhlodromus pyri 
réva vinná: cca 1000–1500 ks/ha
ovoce: cca 1500 – 3000 ks/ha

svilušky, hálčivci 500 pásů 4999,-/bal.

dianem®  bázlivec kukuřičný 500 mil. 959,-/bal

Nemapom obaleč jablečný
500 mil. 1950,-/bal.
1,5 mld 4800,-/bal.

Feromony – matení samců - pro přímou ochranu
Isomate® C LR
zákl. dávka: 1000 ks/ha 

obaleč jablečný, slupkoví  
a pupenoví obaleči 400 ks 3999,-/bal.

Isomate® C TT
zákl. dávka: 500 ks/ha obaleč jablečný 400 ks 5399,-/bal.

Isomate® OFM Rosso FLEX
zákl. dávka: 500 ks/ha 

obaleč švestkový,  
obaleč slivoňový 200 ks 2019,-/bal.

Isonet® LE
500 odp. /ha v 1. roce aplikace, 
250 po několika letech

obalečík jednopásný,  
obaleč mramorovaný 400 ks 4459,-/bal.

Isonet® L plus
500 odp. /ha v 1. roce aplikace, 
250 po několika letech

obalečík jednopásný,  
obaleč mramorovaný 500 ks 4099,-/bal.

Bioinsekticidy
Lepinox® Plus
réva vinná, jabloně, peckoviny, 
kukuřice, zelenina: 1 kg/ha

obaleči,
zavíječ kukuřičný,
housenky motýlů

1 kg 1250,-/kg

MADEX® (50 – 100 ml/ha) obaleč jablečný 100 ml 1169,-/bal.

MADEX® Top  obaleč jablečný 100 ml 1259,-/bal.

NATURALIS®

skleníková zelenina

sviluška 1-2 l/ha, 
molice 1 l/ha, 
třásněnky, vlnovníkovití  
– dávka 1, 5 l/ha

1 l 1499,-/l

NeemAzal®-T/S
jádroviny: max. 4,5 l
peckoviny a chřest: 3l/ha 
brambory: 2,5 l/ha

mšice
mandelinka bramborová

1 l 2327,-/l

2,5 l 2205,-/l

5 l 2174,-/l
OROGANIC®

skleníky - rajče, paprika, 
zelenina, obilniny, luskoviny: 
8l/ha

molice, svilušky, 
kohoutci 5 l 669,-/l

Pyregard 
skleníková zelenina: 
0,75l/ha

mšice, molice 1 l 2449,-/l



přípravek  
doporučená dávka škůdce balení cena

za jednotku

SpinTor
réva vinná: 0,2 – 0,3l/ha
jabloně: 0,6 l/ha
brukvovitá zelenina:  
0,3 – 0,4 l/ha

obaleč jablečný, 
obaleči slupkoví a pupenoví
housenky motýlů

1 l 5552,-/l

Lapáky – pro signalizaci a odchyt
Deltastop  (EA, LB) o.jednopásný, 

o.mramorovaný 1 sada 163,-/bal.

Deltastop (CP) o. jablečný 1 sada 151,-/bal.

Deltastop (AO) o. zimolezový 1 sada 158,-/bal.

Deltastop (HN) o. jabloňový 1 sada 156,-/bal.

Deltastop (GM,CF) o. východní, o. švestkový 1 sada 154,-/bal.

Samostatný feromonový 
odparník (EA, LB, CP, CF)

o. jednopásný, 
o. mramorovaný, 
o. jablečný, o. švestkový

1 odparník 33,-/odp.

Drososan lapák Drosophila suzukii 1 ks 150,-/ks

Fruit fly atraktant Drosophila suzukii 5 l 198,-/ l

Žluté lepové desky Scaphoideus titanus 5 ks 81,57/bal.

Produkty proti chorobám

přípravek  
doporučená dávka choroba balení cena

za jednotku
Pomocné prostředky na ochranu rostlin
Altela
réva vinná: 0,6 - 2 l/ha
brambory:  1-2 l/ha

houbové choroby
zvýšení odolnosti rostlin 
proti plísni révy

1 l 1369,-/l

5 l 1319,-/l

Memcomba 
réva vinná: 1-2 l/ha
brambory: 1-2 l/ha

houbové choroby 
zvýšení odolnosti rostlin 
proti plísni révy

1 l 1369,-/l

5 l 1319,-/l

BlocCade™
réva, stromy, keře 
(ovocné, okrasné) 11%

ochrana ran po řezu
1 l  725,-/l

5 l 699,-/l

Aqua Vitrin K 
réva vinná: 4-5 l/ha
řepka: 3 %

zvýšení odolnosti rostlin 
proti padlí, plísni šedé

5 l 139,-/l

20 l 110,-/l

Cocana®

réva vinná: 15–20 l/ha
jádroviny:  3-4 l/ha

padlí révy
houbové choroby
vlnatka, mera 20 l/ha

5 l 185,-/l

25 l 128,-/l
HELIOCOVER
0,5 - 1 l/ha  řepka úprava vzhledu 10 l 359,-/l

Tillecur®

1–1,5 kg/100kg osiva

moření osiva obilnin proti 
chorobám přenosných 
osivem

10 kg 405,-/kg

25 kg 385,-/kg

Fungicidy
Alginure® 
réva vinná: 1,5-4,5 l/ha
chmel: 8 l/ha

plíseň révy
plíseň chmele

5 l 405,-/l

10 l 389,-/l



přípravek  
doporučená dávka choroba balení cena

za jednotku

Flowbrix
réva vinná: 1,25 – 3 l/ha
jabloně: 0,05 – 0,07 %
broskvoně: 0,4 %
jádroviny, meruňky: 
1,75–3,5 l/ha

plíseň révy
bakteriální spála
kadeřavost
korové nekrózy

1 l 644,-/l
5 l 588,-/l

10 l 517,-/l

Kumulus WG padlí, hálčivec, vlnovník 25 kg 92,-/kg

Síra BL
réva vinná: 2,4–4,8 kg/ha
jádroviny: 
2–3,5 kg /ha/1 m koruny
obilniny: 6 kg/ha
hrách, koř. zelenina, 
okurka: 1,5 kg/ha

padlí
strupovitost, padlí jabloně 25 kg 66,-/kg

VitiSan®

réva vinná: 8–10kg/ha
jabloně: 7,5 kg/ha
hrušně: 3–10 kg/ha
peckoviny: 1,5–10 kg/ha
zelenina:  0,5 %

houbové choroby 25 kg 139,-/kg

Půdní a listová hnojiva
Tradecorp Fe Fe listové hnojivo 5 kg 560,-/kg
Tradebor Mo Mo a B listové hnojivo 10 l 280,-/l
FERTIPEN® C měďnaté listové hnojivo 5 l 649,-/l
FERTIPEN® S sirnaté listové hnojivo 10 l 159,-/l
Ferosol doprodej listové hnojivo se železem 20 l 61,-/l

Hycol-E víno (5 l/ha) listové hnojivo
20 l 97,-/l
600 l 94,-/l
1000 l 94,-/l

Hycol-E Ca
jádrovina, peckoviny listové hnojivo s Ca a N

20 l 94,-/l
600 l 92,-/l
1000 l 92,-/l

Hycol - jádrovina listové hnojivo
20 l 97,-/l
600 l 94,-/l
1000 l 94,-/l

Hycol - peckovina listové hnojivo
20 l 97,-/l
600 l 94,-/l
1000 l 94,-/l

Hycol-B150 doprodej listové hnojivo s obsahem 
boru 20 l 110,-/l

KALCIUM PRO LIST Ca listové hnojivo 10 kg 70,-/kg

Kalcis Mag 2 hnojivo, nejkvalitnější 
křídové vápence 600 kg 7300,-/t

Kalcis Mag 5 hnojivo, nejkvalitnější 
křídové vápence 600 kg 7250,-/t

Kalcis Mag 11 hnojivo, nejkvalitnější 
křídové vápence 600 kg 7550,-/t

Kalcis  S 14 hnojivo s CaO, S a stopový-
mi prvky 600 kg 8500,-/t



přípravek  
doporučená dávka choroba balení cena

za jednotku

Kalcis  Se hnojivo se selenem 600 kg 12100,-/t
Kalcis  Se 25 hnojivo se selenem 25 kg 68,-/kg
SulfiCal 
jádroviny, peckoviny: 
5-10 l/ha
réva vinná: 2,5 - 10 l/ha

listové hnojivo
20 l 99,-/l
200 l 94,-/l
1000 l 89,-/l

Solfex
réva vinná, zelenina: 
10–25 kg/ha
jádroviny: 10–15 kg/ha

listové hnojivo 25 kg 34,-/kg

Solfernus O
réva vinná: 0,3 - 2 %
ovocné dřeviny: 0,3 - 1 %

minerální hnojivo se sírou  
 1 l 151,-/l
 5 l 137,-/l
 20 l 121,-/l

Ostatní produkty

přípravek  
doporučená dávka účel použití balení cena

za jednotku

Smáčedla
WETCIT® 0,1 – 0,2 %
doprodej do 24. 6. 
2023

smáčedlo
1 l 599,-/l

5 l 559,-/l

HELIOSOL® 0,2 - 0,5% smáčedlo 5 l 440,-/l
Půdní kondicionér
TRANSFORMER® vláhové poměry půdy 10 l 499,-/l
Půdní prostředky a biostimulanty

FREE N100® 0,5 l/ha zvýšení příjmu živin
1 l 2239,-/ l
5 l 2199,-/ l

FREE PK® 0,5 l/ha zvýšení příjmu živin
1 l 2239,-/ l
5 l 2199,-/ l

NUTRIGEO® L pomocná půdní látka  
k revitalizaci půdy

20 l 89,-/l
300 l 84,-/l
1000 l 80,-/l

RhizoVital® 42
moření: 0,2 - 0,5 l/ha
máčení sazenic: 0,04 %
zálivka, závlaha: 1 l/ha

biostimulant, inokulace 
osiva, zvýšení příjmu živin, 
pozitivně ovlivňuje růst  
a kondici rostlin

0,5 l 1440,-/bal.

Rizocore®

polní plodiny: 
50-80 g/ha 

biostimulant, rozvoj kořenů, 
pozitivně ovlivňuje růst  
a kondici rostlin

50 g 1399,-/bal.

VermiFit A
réva vinná: 4-6 l/ha
zelenina: 2-5 l/ha

biostimulant
5 l 179,-/l

10 l 169,-/l
VermiFit B
ovocné dřeviny:  
4-6 l/ha
polní plodiny: 3 l/ha

biostimulant
5 l 165,-/l

10 l 158,-/l

účel použití



přípravek  
doporučená dávka účel použití balení cena

za jednotku

Zemědělské stroje
Rozmetadlo hnojiv 
G300 kapacita: 50 kg; 75 l 1 ks cena na 

vyžádání
Rozmetadlo hnojiv 
G406 kapacita: 150 kg; 200 l 1 ks cena na 

vyžádání

Kardan G300 kapacita: 50 kg; 75 l 1 ks cena na 
vyžádání

Kardan G406 kapacita: 150 kg; 200 l 1 ks cena na 
vyžádání

GreenManager® kultivace meziřadí a setí 
bylinných směsí 1 ks dle typu 

stroje
Osivo
GreenMix multi
20 kg/ha ozelenění meziřadí 

5 kg 189,-/kg
20 kg 182,-/kg

GreenMix Economy 
20 kg/ha ozelenění meziřadí 20 kg 142,-/kg

 Úly čmeláků – pro opylení           

Tripol 2-4 úly/ha venkovní kultury 1 box 
= 3-úl 3803,-/3-úl

Škůdci ve skladech a chovech
InsectoSec® škůdci v chovech 15 kg 239,-/kg   
Trichogramma C zavíječi ve skladech  45,-/ks

Biopar XL
parazitická vosička proti 
mouchám v chovech 
(150 000 ks)

 4899,-/bal.

Biopar
parazitická vosička proti 
mouchám v chovech 
(15 000 ks)

 629,-/bal.

Biowasp 7700 ks parazitických 
vosiček 2 druhů  950,-/bal.

Biowasp XL 27000 ks parazitických 
vosiček 2 druhů  4899,-/bal.

Fly control string complete - lapací struna s konstrukcí 1159,-/ks
Fly control string refill - náhradní lapací struna 539,-/ks

Biofly parazitická moucha proti 
mouchám v chovech  655,-/bal.

Biofly L parazitická moucha proti 
mouchám v chovech  815,-/bal

Sandezia  suchá dezinfekce  10 kg 32,231/kg

lapač Stomoxycc lapač na bodalku stájovou  3576,-/ks

Appibuster complete lapač much v chovech  1579,-/ks
Appibuster bait návnada do lapače  785,-/ks

 MACRO-MITE dravý roztoč  
proti mouchám  1989,-

Analýzy  
Analýza vzorků na přítomnost dravého roztoče T. pyri 330,- / vzorek
Analýza vzorků Drosophila suzukii  330,- / vzorek

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník je platný ke dni 15. 3. 2023. Změna ceny v průběhu roku vyhrazena. 
Rozsah použití a dávkování uvedené v ceníku u jednotlivých produktů není úplné a je pouze 
orientační. 
Při stanovení dávek se řiďte registrem přípravků na ochranu rostlin a hnojiv.



Odborná literatura

Odborná literatura  Cena včetně DPH

Ochrana ovocných dřevin a révy vinné  
v ekologické produkci 685,-

Obrazový atlas chorob a škůdců zeleniny  448,-

Obrazový atlas chorob a škůdců okrasných dřevin 298,-

 Kontakty, poradenství

Réva  
vinná:

Martin Vrabec 732 776 088 vrabec@biocont.cz

JIří Podhajský 732 919 811 podhajsky@biocont.cz

Ovocné 
dřeviny:

Vladan Falta 733 522 664 falta@biocont.cz

Roman Loskot 604 938 822 loskot@biocont.cz

Polní plodiny 
a zelenina:

Martin Bagar 603 155 208 bagar@biocont.cz

Martin Teplý 732 754 762 teply@biocont.cz

Soňa Holková 733 535 005 holkova@biocont.cz

Miloš Perháč 605 313 206 perhac@biocont.cz

Chovy 
hospodářských
zvířat:

Petr Švingr 739 845 515 svingr@biocont.cz

Skleníky: 
Lukáš Posák 737 813 323 posak@biocont.cz

Pavel Mitáš 733 186 591 mitas@biocont.cz

 Zahrádkáři:  545 218 156 objednavky@biocont.cz

Výdejní sklad: 
V areálu společnosti Zemos a.s., Javorová 788/1A, 693 01 

Hustopeče, vjezd z ul. Nádražní  
GPS: 48°56‘6.220“N, 16°43‘32.484“E

Objednané zboží lze vyzvednout přímo ve výdejním skladu  
1. 5.–12. 9. otevřeno Po – Pá
13. 9.–30. 9. zkrácená otevírací doba

Pro odběr zboží mimo sezónu nás kontaktujte telefonicky
Po 7:30–12:00 12:30–15:30/14:00
Út 7:30–12:00 12:30–15:30/14:00
St 9:00–12:00 12:30–15:30/14:00
Čt 7:30/9:00–12:00 12:30–15:30/14:00
Pá 7:30–13:00 později pouze po tel. domluvě

(kontaktní osoba: Stanislav Žáček 604 958 742)
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M. Hluchý, P. Ackermann, M. Zacharda, Z. Laštůvka, M. Bagar, E. Jetmarová, G. Vanek

Ochrana 
ovocných dřevin 
a révy vinné 
v ekologické produkci

V této knize najdete na 600 stranách stručné charakteristiky 
všech významných chorob, škůdců a fyziologických poruch 
ovocných dřevin a révy vinné střední Evropy. 
Zvláštní důraz je věnován druhům, které se do střední Evropy 
rozšířily v posledních letech v důsledku změny klimatu.

U všech významnějších chorob a škůdců jsou uvedeny přízna-
ky poškození, význam a způsoby ochrany v ekologické produkci. 
Všechny choroby, škůdce, užitečné organismy a prostředky 
ekologické ochrany charakterizuje více než 1200 fotografií 
81 autorů ze 13 států.

Kapitola Komerčně produkované prostředky ekologické 
ochrany obsahuje popisy moderních ekologických prostředků 
ochrany a výživy rostlin předních světových producentů, které 
umožní jak profesionálním pěstitelům, tak zahrádkářům 
úspěšnou ekologickou produkci ovoce a hroznů.
Fotografie a popisy užitečných organismů.

Charakteristika doprovodné bylinné vegetace zlepšující půdu 
v sadech a vinicích včetně kořenových systémů těchto rostlin.
Samostatná kapitola je věnována funkci bylinné vegetace a nej-
významnějších skupin půdních organismů.

Moderní přístupy, integrované a ekologické systémy 
pěstování, ekologická ochrana, zdravá produkce
Těmito hesly můžeme charakterizovat nové, již třetí vydání obsáhlé 
publikace „Ochrana ovocných dřevin a révy v ekologické produkci“, 
vycházející z „dílny“ firmy Biocont Laboratory. V tomto částečně 
přepracovaném a rozšířeném vydání jsou zařazeny další kapitoly, 
které reagují na výsledky nejnovějších výzkumů a posunují systémy 
pěstování i ochrany ovocných dřevin i vinné révy výrazně kupředu. 
Jsou to např. Metody monitoringu a využívání prognostických 
modelů, Ochrana révy v ekologické produkci a Význam a funkce 
doprovodné bylinné vegetace. Stávající kapitoly byly aktualizová-
ny, některé z nich jako Organismy ovlivňující úrodnost půdy, výživu 
a odolnost rostlin a Prostředky ekologické ochrany byly přepraco-
vány a podstatně rozšířeny. Kniha je doplněna množstvím nových, 
názorných a instruktážních fotografií, obrázků a schémat, které 
společně s doprovodným textem umožňují rychlou identifikaci 
škodlivých i užitečných organismů a současně poskytují návody, 
jak takové organismy buď šetrnými postupy regulovat, nebo ty 
žádoucí naopak vhodnými zásahy podporovat. 

Doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně

Vydavatel: 
BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.
www.biocont.cz, tel.: 545 218 156

ISBN 978-80-904254-2-2




