
 

    
Zde jsou navrženy ověřené postupy pro jednotlivé plodiny a zároveň je uvedena metodika 
universální (levná) s využitím nového přípravku TS VIN. Variant je mnohem více v závislosti 
na stavu porostu a průběhu počasí. V konkrétních případech se obracejte přímo na naše 
obchodní zástupce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Universální postup - jednoduchá metodika (nejlevnější)

Charakteristika a fáze porostu Přípravek
Doporučená 
dávka Účinek a vliv na porost

moření osiva TS OSIVO dle plodiny podpora vzcházení a zakořeňování

mladé rostliny TS IMPULS 0,5 l/ha

tvorba kořenů, podpora růstu, 

podpora násady květů a větvení

v průběhu vegetace až do kvetení TS VIN 0,1 l/ha

podpora růstu mladých rostlin, vliv na 

kořenový systém, stimulace kvetení a 

rovnoměrné dozrávání 

v průběhu vegetace s fungicidem TS SILVA 0,25 l/ha

ozdravný účinek, posílení účinku 

fungicidu

   Ječmen jarní

Charakteristika a fáze porostu Přípravek
Doporučená 
dávka Účinek a vliv na porost

 Moření osiva TS OSIVO 0.5 l/tunu osiva

lepší příjem vody a živin, rychlý start 

a lepší zakořenění

Od 3 listů do odnožování                          

BBCH 13-24  

TS IMPULS    

alternativně 0,4- 0,5 l/ha

tvorba kořenů včetně kořenového 

vlášení, podpora odnožování

Od 3 listů až do sloupkování                    

BBCH 13- 31 TS EVA 0,4- 0,6 l/ha

tvorba kořenů a lepší příjem živin 

během vegetace, zesílení porostu

konec odnožování                                       

BBCH 29-31 TS IMPULS 0,5 l/ha

redukce neproduktivních odnoží a 

vyrovnání porostu

Praporcový list až mléčná zralost            

BBCH 51- 73 TS KVĚTA 0,4- 0,6 l/ha

stimulace kvetení, zvýšení HTS, lepší 

příjem živin, snížení N látek

   Pšenice ozimá, triticale

Charakteristika a fáze porostu Přípravek
Doporučená 
dávka Účinek a vliv na porost

moření osiva TS OSIVO 0,5 l/tunu osiva

lepší příjem vody a živin, rychlý start a 

výborné zakořenění

od 3. listu do poloviny odnožování     

BBCH 13- 24 ( na podzim) TS IMPULS 0,4 l/ha

tvorba kořenů, zesílení porostu a 

podpora odnožování

jarní regenerace až po sloupkování    

BBCH 13- 31 TS EVA 0,4- 0,6 l/ha

podpora příjmu živin, zakořenění, 

posílení porostu, proti stresu

konec odnožování                                       

BBCH 29-31 (alternativně)

TS IMPULS        

alternativně 0,5 l/ha

redukce neproduktivních odnoží, 

vyrovnaný a zesílený porost

praporcový list až poč.mléčné zralosti, 

BBCH 51- 73 TS SENTINEL 0,25 l/ha

podpora příjmu N látek, zlepšení 

kvality, hospodaření s vodou



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pšenice jarní, oves

Charakteristika a fáze porostu Přípravek
Doporučená 
dávka Účinek a vliv na porost

moření osiva TS OSIVO 0,5 l/tunu osiva

lepší příjem vody a živin, rychlý start a 

bohatý kořenový systém   

od 3.listu do poloviny odnožování            

BBCH 13- 24

TS IMPULS      

alternativně 0,4- 0,5 l/ha

 podpora vývoje kořenů, podpora 

odnožování a zesílení porostu

od 3.listu až do počátku sloupkování 

BBCH 13- 31 TS EVA 0,4- 0,6 l/ha

lepší příjem živin, silný porost, tvorba 

kořenů, proti stresu

praporcový list až k mléčné zralosti TS SENTINEL 0,25 l/ha

podpora příjmu N látek, kvalita zrna, 

protistresové účinky

  ŘEPKA

Charakteristika a fáze porostu Přípravek
Doporučená 
dávka Účinek a vliv na porost

moření osiva TS OSIVO 2- 4 l/tunu osiva

rychlé vzcházení a zakořenění rostlin, 

podpora růstu

od 4.listu po dlouživý růst                      

BBCH 14- 30 TS IMPULS 0,4- 0,6 l/ha

tvorba kořenů včetně vlášení, silný 

kořenový krček, indukce postranních 

pupenů, vyšší mrazuvzdornost

jarní regenerace, od BBCH 21 TS EVA 0,4- 0,6 l/ha

vyšší příjem živin, zesílení porostu, 

rozvoj kořenů, odolnost k chladu

od žluté poupě až konec kvetení           

BBCH 39- 69 TS KVĚTA 0,4- 0,6 l/ha

podpora kvetení, lepší příjem živin, 

stimuluje tvorbu semen, vyšší HTS

začátek kvetení až konec kvetení          

od BBCH 50 (mezi TS KVĚTA A TS 

SILVA odstup 14 dní)

TS SILVA          

se stříbrem 0,25 l/ha

výrazně posiluje zdravotní stav rostlin 

a spolu s fungicidem zajišťují 

potřebnou ochranu

 Kukuřice,Slunečnice

Charakteristika a fáze porostu Přípravek 
Doporučená 
dávka Účinek a vliv na porost

moření osiva TS OSIVO 2 l/tunu osiva podpora vzcházení a dobré zakořenění

zač. prodlužovacího růstu                             

cca od BBCH 22- 35 TS SAMSON 0,4- 0,6 l/ha intenzívní růst porostu, tvorba výnosu

zač. prodlužovacího růstu                             

cca od BBCH 22- 35 (alternativně) TS LICIT 0,4- 0,6 l/ha

intenzívní nárůst listové plochy a 

porostu (potřeba dostatek vody)

počátek metání u kukuřice, počátek 

kvetení u slunečnice, od BBCH 39 TS KVĚTA 0,4- 0,6 l/ha

stimuluje kvalitu kvetení, zvyšuje HTS 

a zvyšuje kvalitu



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Cukrová řepa

Charakteristika a fáze porostu Přípravek
Doporučená 
dávka Účinek a vliv na porost

moření osiva TS OSIVO 4 l/tunu osiva start a zakořenění

od 4.listu   BBCH 14 TS SENTINEL 0,25 l/ha

odstranění stresu z herbicidů a 

prostředí, podpora růstu rostlin

od 6. listu   BBCH 16 do uzavření řádků TS LICIT 0,4- 0,6 l/ha

rozvoj a ochrana listové plochy, 

zvyšujé výkon fotosyntézy, vyšší příjem 

živin, vyšší výnos

od 7. listu BBCH 17 spolu s fungicidem TS SILVA 0,25 l/ha

zlepšení zdravotního stavu, odolnost 

proti chorobám

samostatně TS SILVA 0,5- 0,6l/ha při bakteriózách na listech

polovina července TS KVĚTA 0,4- 0,6 l/ha vyšší cukernatost

  Mák

Charakteristika a fáze porostu Přípravek
Doporučená 
dávka Účinek a vliv na porost

moření osiva TS OSIVO 10 l/ tunu osiva podpora vzcházení a zakořenění

od 6. listu BBCH 17- 52 TS IMPULS 0,4- 0,6 l/ha

tvorba kořenů, podpora růstu, zesílení 

porostu, proti stresu

fáze háčkování od BBCH 57- 65 TS KVĚTA 0,4- 0,6 l/ha

podpora kvetení, kvalita pylu, zvýšení 

HTS

od květního pupenu BBCH 51- 71         s 

fungicidem

TS SILVA          

se stříbrem 0,25 l/ha

ozdravný účinek, vyšší práh tolerance 

k chorobám

 Soja

Charakteristika a fáze porostu Přípravek
Doporučená 
dávka Účinek a vliv na porost

moření osiva TS OSIVO 1 l/tunu osiva

podpora vzcházení, zakořenění a vyšší 

příjem vody a živin

listy na druhém kolénku                             

cca od BBCH 31- 60 TS SAMSON 0,4- 0,6 l/ha

intenzívní růst, vyšší nasazení 

spodního patra lusků

začátek květu , od BBCH 60- 70 TS KVĚTA 0,4- 0,6 l/ha

zvyšuje příjem živin do zrna, kvalita 

kvetení a vyšší HTS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradenství a prodej přípravků TS pro české kraje: 
A-V Stimul s.r.o.         web:           www.avstimul.cz  
                                           e-mail:        lochman@avstimul.cz 
                                                               lochmanova@avstimul.cz 
  

Brambory

Charakteristika a fáze porostu Přípravek
Doporučená 
dávka Účinek a vliv na porost

příprava sadby - hlízy krátce namočit TS IMPULS 0,5% roztok rozvoj kořenů a pdpora růstu

mladé rostliny až do zapojení porostu TS IMPULS 0,5 l/ha rozvoj stolonů a nasazení hlíz

po zapojení řádků TS LICIT 0,5 l/ha

stimulace růstu listové plochy, zvýšení 

fotosyntézy, ukládání zásobních látek

během vegetace TS SILVA 0,25 l/ha ochrana proti chorobám

Cibule

Charakteristika a fáze porostu Přípravek
Doporučená 
dávka Účinek a vliv na porost

osivo- moření TS OSIVO 10 l/tunu osiva lepší start a zakořenění rostlin

sazečka- namáčení v roztoku TS OSIVO 0,5 % roztok zakořenění rostlin a vyrovnaný růst

mladé rostliny TS IMPULS 0,5 l/ha podpora kořenů a růstu rostlin

hlavní růst TS SAMSON 0,5 l/ha podpora nárůstu hmoty

během vegetace TS SILVA 0,25 l/ha

zvyšuje účinnost fungicidů, zvyšuje 

práh odolnosti proti chorobám

Zelenina obecně

Charakteristika a fáze růstu Přípravek
Doporučené 
dávkování Účinek a vliv na porost

moření osiva TS OSIVO 0,1 l/ha výsevu zlepšuje vzcházení a zakořenění rostlin

mladé rostliny TS IMPULS 0,5 l/ha

rozvoj kořenové soustavy, lepší start, 

lepší příjem živin

hlavní růst TS LICIT 0,5 l/ha

podpora růstu listové plochy, vyšší 

výkonost fotosyntézy

plodová zelenina- kvetení TS KVĚTA 0,5 l/ha lepší kvetení, nárůst a kvalita plodů

http://www.avstimul.cz/
mailto:lochman@avstimul.cz
mailto:lochmanova@avstimul.cz

