
Moření sazenic před výsadbou:
Před výsadbou doporučujeme namočit sazenice révy do 
1% roztoku /1 : 100/ přípravku TS IMPULS. TS BOBULÍK pak 
v množství 50 ml na 100 sazenic. Účelem této aplikace je 
podpora tvorby kořenové soustavy a posílení rostlin v počá-
tečních fázích růstu. Zbylou tekutinu lze aplikovat na mladé 
ještě nerodící vinice nebo na jiné plodiny.  

Výsadba vinic:
Při výsadbě doporučujeme přidat do jamky ke každé sazenici 
1 až 3 gramy přípravku TS HG PLANT. V případě strojového 
vysazování sazenice po vytažení z vodní lázně krátce vloží-
me do přípravku. Ten ulpí na kořenech a můžeme vysazo-
vat. Tato aplikace výrazně snižuje ztráty při výsadbě, udržuje 
vodu v blízkosti kořenů,  vytváří optimální podmínky pro za-
kořenění sazenic a růst hlavního kořene. Přítomnost dalších 
látek v maximální míře zabrání stresům z nedostatku vody. 

Mladé vinice:
Pro stimulaci růstu kořenové soustavy aplikujeme na dosud 
neplodící vinice 0,5 l přípravku TS IMPULS na hektar. TS BO-
BULÍK 1 ml přípravku na keř. Aplikace způsobuje výrazné 
urychlení růstu kořenů, zvyšuje příjem živin a vláhy, čímž 
přispívá k nárůstu tažňú a lepšímu vyzrávání pletiv.

 

Produktivní vinice:
• Aplikace před květem:
TS SENTINEL v množství 0,25 l/ha. TS LISTÍK 1 ml na keř.
Aplikací dosáhneme stimulace kvetení, stimulace růstu listo-
vé plochy a doplnění mikroprvků.

• Aplikace po odkvětu:
TS SENTINEL v množství 0,25 l/ha. TS LISTÍK 1 ml na keř. Apli-
kací dosáhneme zvětšení listů, zvýšení koncentrace chloro-
fylu v listech a stimulace růstu mladých bobulí.

• Aplikace v polovině července, kdy jsou bobule ve velikos-
ti broku až hrášku:
TS KVĚTA v množství 0,75 l/ha. TS BOBULÍK 1 ml na keř. Apli-
kací dosáhneme stumulaci růstu bobulí, podpora ukládání 
cukrů do bobulí, zpomalení stárnutí listů, stimulaci květních 
základů na příští rok a zvýšení mrazuvzdornosti.

Společnost TRISOL farm s.r.o. navazuje na mnohaleté zkuše-
nosti s ošetřováním vinic stimulačními přípravky od výsadby 
přes mladé a produktivní vinice až po starší vinice. Inovovaný 
sortiment dovoluje využití systému jak velkým pěstitelům, tak 
hobby sortimentem i malým pěstitelům. Navržené aplikace 
jsou vhodné i pro systém integrované produkce (IP).

Stimulační a protistresové přípravky
pro ošetření RÉVY VINNÉ

Starší vinice: 
TS SENTINEL v množství 0,4 l/ha a to ve dvou aplikacích - po 
odkvětu a pak v polovině července. TS  BOBULÍK 1,5 ml na 
keř. Aplikací dosáhneme zmlazení porostu a výrazného na-
výšení výnosové hladiny.

Regenerace po mechanickém nebo
chemickém poškození, zmlazení vinic:
V případě chemického a mechanického poškození nebo po-
škození porostu mrazem doporučujeme použít dávku 0,75 l/
ha přípravku TS IMPULS.  Přípravek TS BOBULÍK 1,5 ml na 
keř. Po aplikaci dochází k rychlému uzavření poškozených 
tkání zabránění vstupu bakteriálních a houbových chorob. 
Dochází ke zrychlení metabolismu a zkrácení období šoku, 
obnovení dynamiky fotosyntézy a nastartování růstu.

Při vysokém tlaku chorob:
Můžeme kteroukoliv aplikaci nahradit 0,25 l/ha přípravku 
TS SILVA s obsahem stříbra, které pomůže rostlině, spolu se 
souběžně dodávanými fungicidy, vyrovnat se s napadením 
a přitom zachovat ve velké míře stimulační účinky ostatních 
přípravků.



Kontakt:
Ing. Jana Lužová
obchodní zástupce, specialista pro vinice
tel.: 737 328 579
e-mail: jana.luzova@tiscali.cz

Telefon na jednatele společnosti:
Ing. Pavel Bezděk - 603 164 755

PŘÍPRAVKY ŘADY HOBBY pro drobné farmáře a zahrádkáře 

NÁZEV BAREVNÉ  CHARAKTERISTIKA DÁVKA 
PŘÍPRAVKU OZNAČENÍ POUŽITÍ l/ha

TS BOBULÍK  červená růst kořene a plodů 5

TS LISTÍK  tmavě zelená nárůst zelené hmoty  5

TS OPTIMAL oranžová Minerální NPK* s mikroprvky  

Balení:

V řadě PROFI:
standardně 10 l kanystr a 1 l lahev.

V řadě HOBBY:
jsou dostupná balení 10 l kanystr a lahve 1l, 0,5 l a 200 ml.

U přípravku TS HG Plant je možná dohoda (kyblíky, sáčky).

Mísitelnost:

Přípravky TS společnosti TRISOL farm s.r.o. jsou mísitelné s ka-
palnými hnojivy, listovou výživou, fungicidy, insekticidy a mor-
foregulátory při zachování běžných postupů přípravy tankmixů 
(doporučujeme zkoušku mísitelnosti). Minimální doporučené 
množství vody je 100 l/ha (optimálně 200 a více l/ha), jinak podle 
doporučení k souběžně dodávaným přípravkům.

Další kontakty a informace:

PŘÍPRAVKY ŘADY PROFI

NÁZEV BAREVNÉ  CHARAKTERISTIKA DÁVKA 
PŘÍPRAVKU OZNAČENÍ POUŽITÍ l/ha 

TS IMPULS  červená pro silný kořen a regeneraci 0,3 - 0,6

 první pro každou příležitost 0,3 - 0,6

TS SAMSON oranžová silný pro růst 0,6 - 0,9 

TS KVĚTA  žlutá pro kvetení a násadu plodů 0,6 - 0,9 

TS LICIT  tmavě zelená pro vývoj zelené hmoty 0,3 - 0,6

TS SENTINEL světle modrá silná protistresová ochrana  0,2 - 0,3

TS SILVA  stříbrná univerzální ozdravné účinky 0,2 - 0,3

TS MEDARD tmavě modrá protistres se smáčivým účinkem 1,0 - 2,0

TS HG PLANT  hnědá zlepšení vodního režimu půdy 950 Kč/kg

Použití a dávkování přípravků TS


