L.E.S. CR spol. s r.o.

…když Vám na lese záleží…

č.p. 215, 254 01 Okrouhlo
IČ:25657411, DIČ: CZ25657411

TUBUS LES CR
Individuální ochrana sazenic proti okusu zvěří, buření a vytloukání.
Dutinková konstrukce z dvojité PP folie s UV stabilizací. Pro optimální mikroklima nastavovací
větrací otvory, vnitřní úchyty pro fixaci ke kolíku nebo tyčí, recyklovatelný.
• ochrana stromku proti negativním biotickým i abiotickým vlivům
• zrychlený růst sazenic díky příznivějšímu mikroklimatu
• rychlá instalace Tubusu:
o pomocí drátků dodávaných s tubusem
o navléknutí např. na tyč do připravených výřezů
o u silnějších stromů pouhým nasazením okolo kmene
MONTÁŽ TUBUSU
• přeložíme v naznačených švech, výstupky zaklapneme z vnější
strany otvoru. Pomyslná pátá stěna tubusu musí být uvnitř tubusu, jinak
neplní svoji funkci..

Touto stranou
nahoru!

Tubus se rychle upevní ke kolíku buď pomocí pozinkovaných drátů dodaných s Tubusem, nebo
pomocí výřezů v Tubusu např. na železnou tyč.
Výšky podle druhu zvěře:
• 120 cm zajíci, srnčí
• 150 cm zajíci, srnčí, daňčí
• 170 cm zajíci, srnčí, daňčí, vysoká
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Ochrana stromků proti:
• okusu letorostů zvěří (u stromků rostoucích uvnitř tubusu)
• ohryzu kůry zvěří
• vytloukání parůžky srnčí zvěří
• poškození drobnými hlodavci
• mechanickému poškození strunou křovinořezu
• oděru, pomocí límce na horním okraji tubusu

Upevnění pomocí drátků dodávaných
s tubusem.

Upevnění ke kůlu. Doporučujeme kůl
z odolnějšího materiálu: dub, akát, příp. modřín

V případě potřeby je možno kůl nahradit
provléknutím ocelové tyče do připravených
otvorů
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