
                            Jarní ječmen
Varianta Přípravky, dávkování a hlavní účinky

var. I             přípravek TS OSIVO TS IMPULS TS KVĚTA

pro sušší 

podmínky termín a dávka

moření, 0,5 l/tunu 

osiva

od 3.listu, BBCH 13-24, 

0,5 l/ha

od praporcového listu 

BBCH 51- 73, 0,5 l/ha

účinek

rychlý start a lepší 

kořen

tvorba kořenů, 

odnožování,odolnost 

proti stresu

stimulace kvetení, 

zvýšení HTS, snížení N-

látek a green efekt

var. II přípravek TS OSIVO TS EVA TS VIN

standartní 

podmínky termín a dávka

moření, 0,5 l/tunu 

osiva

od 3.listu, BBCH 13-31, 

0,5 l/ha

od praporcového listu 

BBCH 51- 73, 0,1 l/ha

účinek

rychlý start a lepší 

kořen

tvorba kořenů, lepší 

příjem živin, zesílení 

porostu

podpora kvetení, 

stimulace příjmu živin

                 Pšenice jarní,oves
Varianta Přípravky, termín, dávkování a hlavní účinky

var. I přípravek TS OSIVO TS IMPULS TS SENTINEL

pro silný porost termín a dávka

moření, 0,5 l/tunu 

osiva

od 3.listu, BBCH 13-24, 

0,5 l/ha

od praporcového listu, 

BBCH 51-73, 0,25 l/ha

účinek

rychlý start a lepší 

kořen

tvorba kořenů, 

odnožování, lepší růst a 

protistres

podpora příjmu živin (N 

látky) lepší kvalita a 

hospodaření s vodou

var. II přípravek TS OSIVO TS EVA TS VIN

široké použití termín a dávka

moření, 0,5 l/tunu 

osiva

od 3.listu, BBCH 13-31, 

0,5 l/ha

od praporcového listu, 

BBCH 51-73, 0,1 l/ha 

účinek

rychlý start a lepší 

kořen

zlepšený příjem živin, 

zesílení kořenů a 

porostu

podpora kvetení a 

příjmu živin a odolnost 

proti stresu

                                              Pšenice ozimá, tritikale
Varianta Přípravky, termín, dávkování a hlavní účinky

var.I přípravek TS OSIVO TS IMPULS TS SENTINEL

pro posílení 

porostu termín a dávka

moření, 0,5 l/tunu 

osiva

od 3.listu, BBCH 13-24, 

podzim a u slabých 

porostů jaro, 0,5 l/ha

od praporcového listu, 

BBCH 51-73, 0,25 l/ha

účinek

rychlý start a lepší 

kořen

tvorba kořenů, 

odnožování, odolnost 

protu stresu

lepší příjem živin, N-

látky, lepší kvalita a 

hospodaření s vodou

var.II přípravek TS OSIVO TS EVA TS VIN

standartní termín a dávka

moření, 0,5 l/tunu 

osiva

0d 3. listu, BBCH 13-31,  

jarní regenerace, 0,5 

l/ha

od praporcového listu, 

BBCH 51- 73, 0,1 l/ha

účinek

rychlý start a lepší 

kořen

tvorba kořenů, lepší 

příjem živin, zesílení 

porostu

podpora kvetení a 

stimulace příjmu živin

  
Zde jsou navrženy ověřené varianty použití přípravků řady TS při pěstování základních 
plodin. Vzhledem k různorodosti průběhu počasí a půdních podmínek je variant použití 
přípravků více. V těchto případech vám poradí naši zkušení obchodní zástupci. 
  



                      Cukrová řepa
Varianta přípravky, termín, dávkování a hlavní účinky

var.I přípravek TS OSIVO TS SENTINEL TS LICIT TS SILVA

osvědčená termín a dávka

moření, 4 l/tunu 

osiva

od 4. listu, od BBCH 14,  

0,25 l/ha

od 6- 10 listu, od 

BBCH 16 po uzavření 

řádků, 0,5 l/ha

od 7. listu BBCH 17 

spolu s fungicidem, 

0,25 l/ha

účinek

podpora 

vzcházení a 

zakořenění

odstranění stresu z 

herbicidů a prostředí, 

podpora růstu

rozvoj a ochrana listů, 

vyšší příjem živin, 

vyšší výnos

zvyšuje odolnost 

proti chorobám a 

lepší zdravotní stav

var.II přípravek TS OSIVO TS IMPULS TS VIN TS SILVA

nové termín a dávka

moření, 4 l/tunu 

osiva BBCH 12- 17, 0,5 l/ha

od 6- 10 listu, od 

BBCH 16 po uzavření 

řádků, 0,1 l/ha

od 7. listu BBCH 17 

spolu s fungicidem, 

0,25 l/ha

účinek

podpora 

vzcházení a 

zakořenění

podpora tvorby kořenů 

a růstu rostlin

podpora růstu a 

tvorby kořene, vyšší 

výnos

zvyšuje odolnost 

proti chorobám a 

lepší zdravotní stav

                                                 Mák
varianta přípravky, termín, dávkování a hlavní účinky

var.I přípravek TS OSIVO TS IMPULS TS KVĚTA TS SILVA

termín a dávka

moření osiva, 10- 14 

l na tunu osiva

od 6. listu, BBCH 

16- 52, 0,5 l/ha

fáze háčkování,  

BBCH 57- 65,  0,5 

l/ha

od květního pupenu, 

BBCH 51- 71, 0,25 

l/ha

účinek

podpora vzcházení a 

zakořenění

tvorba kořenů, 

zesílení porostu a 

podpora růstu

podpora kvetení, 

vyšší kvalita pylu a 

HTS

vyšší práh tolerance k 

chorobám, ozdravný 

účinek

var.II přípravek TS OSIVO TS IMPULS TS VIN TS SILVA

termín a dávka

moření osiva, 10- 14 

l na tunu osiva

od 6. listu, BBCH 

16- 52, 0,5 l/ha

od tvorby pupenu, 

BBCH 53- 71, 0,1 

l/ha

od květního pupenu, 

BBCH 51- 71, 0,25 

l/ha

účinek

podpora vzcházení a 

zakořenění

tvorba kořenů, 

zesílení porostu a 

podpora růstu

podpora kvetení,  

stimuluje tvorbu 

semen a vyšší HTS

vyšší práh tolerance k 

chorobám, ozdravný 

účinek

                                                       Řepka ozimá, jarní
Varianta   Přípravky, termín, dávkování a hlavní účinky

var.I přípravek TS OSIVO TS IMPULS TS EVA TS KVĚTA TS SILVA

standartní termín a dávka

moření, 2-4 l/tunu 

osiva

od 4.listu, BBCH 14- 

30. dopručuje se 

podzim, 0,5 l/ha

jarní regenerace od 

BBCH 21,          0,5 

l/ha

žluté poupě až 

konec kvetení, 

BBCH 39- 69,           

0,5 l/ha

v průběhu kvetení 

od BBCH 50, od TS 

KVĚTA odstup 14 

dní, 0,25 l/ha

účinek

rychlé vzcházení a 

kořenění rostlin

podpora kořenů a 

velikosti krčku, 

indukce postranních 

pupenů

vyšší příjem živin, 

zesílení porostu, 

rozvoj kořenů

podpora kvetení, 

delší doba kvetení, 

vyšší HTS semen 

posiluje účinky 

fungicidů (stříbro), 

posiluje zdravotní 

stav

var.II přípravek TS OSIVO TS IMPULS TS VIN TS SILVA

nová termín a dávka

moření, 2-4 l/tunu 

osiva

od 4.listu, BBCH 14- 

30. dopručuje se 

podzim, 0,5 l/ha

žluté poupě až 

konec kvetení, 

BBCH 39- 69,           

0,1 l/ha

v průběhu kvetení 

od BBCH 50, od TS 

VIN odstup 14 dní, 

0,25 l/ha

účinek

rychlé vzcházení a 

kořenění rostlin

podpora kořenů a 

velikosti krčku, 

indukce postranních 

pupenů

podpora kvetení a 

příjmu živin do 

semen, protistres

posiluje účinky 

fungicidů (stříbro), 

posiluje zdravotní 

stav

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Kukuřice, Slunečnice
varianta  přípravky, dávkování a hlavní účinky
var.I přípravek TS OSIVO TS IMPULS TS KVĚTA

na zrno termín a dávka

moření osiva, 

2 l/tunu osiva

od 6. listu, 

BBCH 22- 26, 

0,5 l/ha

počátek metání u kukuřice 

a zač. kvetení u slunečnice 

od BBCH 39, 0,5 l/ha

účinek

podpora 

vzcházení a 

kořenění

rozvoj kořenů,  

podpora růstu a 

proti stresu

stimuluje kvalitu kvetení, 

prodlužuje dobu kvetení, 

vyšší HTS

var.II přípravek TS OSIVO TS SAMSON TS LICIT

na siláž termín a dávka

moření osiva, 

2 l/tunu osiva

od 6. listu, 

BBCH 22- 35, 

0,75 l/ha

od BBCH 24- 53, 

prodlužovací růst až 

počátek metání, 0,5 l/ha

účinek

podpora 

vzcházení a 

kořenění

podpora růstu 

rostlin, 

intenzívní růst

vyšší příjem živin, tvorba 

chlorofylu, tvorba listové 

plochy

                              Soja

varianta   přípravky, termín, dávkování a účinky

přípravek TS OSIVO TS SAMSON TS KVĚTA

var.I termín a dávka

moření osiva, 

1l/tunu osiva

listy na druhém 

kolénku, BBCH 

31-60, 0,75 l/ha

začátek květu, 

BBCH 60- 70, 0,5 

l/ha

účinek

lepší vzcházení 

a zakořenění

intenzívní růst, 

vyšší nasazení 

spodního patra

lepší kvetení, 

zvyšuje příjem 

živin do zrna

přípravek TS OSIVO TS IMPULS TS VIN

var.II termín a dávka

moření osiva, 

1l/tunu osiva

od prvního 

kolénka, BBCH 

20- 40, 0,5 l/ha

před začátkem 

kvetení, BBCH 40- 

70, 0,1 l/ha

účinek

lepší vzcházení 

a zakořenění

podporuje 

kořenění, růst a 

nasazení lusků

podporuje 

nasazení plodů, 

vyšší příjem živin, 

vyšší výnos

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Brambory
varianta přípravky, termín, dávkování a účinky

přípravek TS IMPULS TS LICIT TS SILVA

var.I termín a dávka

mladé rostliny 

až do zapojení 

řádků, 0,5 l/ha

po zapojení 

řádků, 0,5 l/ha

v průběhu celé 

vegetace, 0,25 

l/ha

účinek

rozvoj kořenů, 

stolonů a 

nasazení hlíz

stimulace růstu 

listové plochy, 

růst hlíz

zvýšený práh 

odolnosti proti 

chorobám

přípravek TS IMPULS TS VIN TS SILVA

var.II termín a dávka

mladé rostliny 

až do zapojení 

řádků, 0,5 l/ha

před zapojením 

řádků, 0,1 l/ha

v průběhu celé 

vegetace, 0,25 

l/ha

účinek

rozvoj kořenů, 

stolonů a 

nasazení hlíz

nasazení hlíz, 

příjem živin, 

odolnost proti 

stresu

zvýšený práh 

odolnosti proti 

chorobám

          Zelenina obecně
varianta přípravky, termín, dávkování a účinky
var.I přípravek TS OSIVO TS IMPULS TS LICIT TS SILVA

listová a 

kořenová 

zelenina termín a dávka

při moření 

osiva, 0,1/ha

na mladé rostliny, 

0,5 l/ha

v období hlavního 

růstu, 0,5 l/ha

v průběhu celé 

vegetace, 0,25 

l/ha

účinek

lepší vzcházení 

a zakořenění

rozvoj kořenů, lepší 

příjem živin, proti 

stresu

podpora 

fotosyntézy, pro 

zdravý a větší list

odolnost 

rostlin proti 

chorobám 

(stříbro)

var.II přípravek TS OSIVO TS IMPULS TS KVĚTA TS SILVA

plodová 

zelenina termín a dávka

při moření 

osiva, 0,1/ha

na mladé rostliny, 

0,5 l/ha

v období  před 

květem a v 

průběhu kvetení, 

0,5 l/ha

v průběhu celé 

vegetace, 0,25 

l/ha

účinek

lepší vzcházení 

a zakořenění

rozvoj kořenů, lepší 

příjem živin, proti 

stresu

lepší kvetení, 

kvalita a velikost 

plodů

odolnost 

rostlin proti 

chorobám 

(stříbro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastoupení pro české kraje:        A-V Stimul s.r.o 
 
web: www.avstimul.cz                       e-mail:        lochman@avstimul.cz 
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