
EKOPLANT s.r.o ,    

Francouzská 12/231, Praha 2, 

120 00, www.pacholek.cz              

email: ekoplant@email.cz 

kontakt: +420 724 291 330  

 

Firma EKOPLANT s.r.o zajmuje się produkcją i dystrybucją szerokiej gamy produktów 

zapachowych używanych do odstraszania zwierzyny oraz ochrony terenów zagrożonych 

rozprzestrzenianiem się ASF - Afrykańskiego pomoru świń. 

 
Repelenty do odstraszania zwierząt produkcji firmy EKOPLANT, s.r.o. pod nazwą: 

Pacho - Lek: dzik, jeleń, sarna, kuna, kret. 
 

Zastosowanie: 

1. Ochrona upraw rolnych, łąk, sadów i winnic przed szkodami wyrządzonymi przez 

    zwierzynę płową ( jeleń, sarna, łoś, daniel ) i dziki. 

2. Ratowanie saren podczas prowadzonych sianokosów. 

3. Ochrona drzewostanów leśnych ( sadzonek, młodników ) przed zniszczeniem 

    przez zwierzynę płową.  

4. Ochrona ferm trzody chlewnej przed afrykańskim pomorem świń 

5. Ochrona winnic przed zniszczeniem przez zwierzynę. 

 

Koncentraty - szeroka gama  odstraszaczy zapachowych  udokumentowana jest 

pozytywnymi wynikami badań specjalistycznych i dopuszczona do stosowania. 

Nośnik BIO10 - pianka  poliuretanowa ( Patent zgłoszony w Czeskiej Republice ) jest 

wykorzystywany jako nośnik koncentratu  ( zastosowany w formie w aerozolu ), przyjazny 

dla środowiska ulegający biodegradacji w środowisku wilgotnym z efektem nawozowym 

( w ziemi ). Nie należy używać konwencjonalnej budowlanej pianki poliuretanowej jako 

nośnika koncentratu zapachowego, który rozkłada się pod wpływem promieniowania UV, a 

jego pozostałości są toksycznymi, rakotwórczymi i mutagennymi substancjami zawierającymi 

środki aromatyzujące, które zabrudzają glebę. 

http://www.pacholek.cz/
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Produkt firmy  EKOPLANT s.r.o  PACHO - LEK ; DZIK , wykorzystano przy likwidacji 

ogniska ASF ( afrykańskiego pomoru świń ) w Zlinie w Czeskiej Republice. 

Czesi odnieśli niezwykły światowy sukces w walce z afrykańskim pomorem świń, jako 

jedyny kraj na świecie, który wykorzenił afrykański pomór świń w swoim kraju. 

Więcej informacji szczegółowych  przedstawiono w „ PASJE nr. 2(10) /2020 - Wrocławski 

Magazyn Ekologiczno - Łowiecki. 

Cennik produktów w  Ćk ( z VAT ) - wg. kursu dnia ( ok. 0,18 zł / korona   

Koncentrat A – ZWIERZYNA PŁOWA                                                                      483,00 Kč  

Koncentrat B – ZWIERZYNA CZARNA                                                                      495,00 Kč  

Koncentrat  KUNA                                                                      555,00 Kč  

Koncentrat KRET 555,00 Kč  

Koncentrat SARNA - KOŹLE                                                                      471,00 Kč  

Nośnik BIO10 – ODSTRASZACZ ZAPACHOWY  ( 5,5x4,5x3,5  - palisady )                            16,00 Kč                                                              

Nośnik BIO10 - SARNA – KOŹLE ( nieregularny -     3x2x2    )                                                      8,00 Kč                   

Zwitek wełny drewnianej (10 sztuk/opakowanie)                                                                        24,00 Kč  

Kołek drewniany 12,00 Kč  

Adapter nośnika BIO10                                                                        22,00 Kč  

Pianka PU                                                                       362,00 Kč  

Aplikator rurkowy do pianki PU                                                                          6,00 Kč  

                

Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową  na terenie Czech i Polski. www.pacholek.cz. 

Sprzedaż  wysyłkowa - zamówienia składane są indywidualnie w formie elektronicznej wg. 

obowiązującego cennika do  firmy: EKOPLANT s.r.o , Francouzská 12/231, Praha 2, 120 00, 

DIČ: CZ25719602 pod numerem email: ekoplant@email.cz, kontakt: +420 724 291 330 .  

Firma EKOPLANT, s.r.o  przyśle na Państwa adres fakturę Proforma. Wpłata na konto firmy 

uruchomi realizację zamówienia. 

Szczegółowych  informacji w Polsce udziela: Tel. kom: 00-48-518-162-659 

                                                                          E-mail: roman.rybak@wp.pl 

Szczegółowych  informacji w Czechach  udziela: Mobil: 00- 420-732-476-593 

                                                                          E-mail: f.frola@seznam.cz 
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