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OTEVÍRÁNÍ OČEK
přezimující škůdci: Kumulus

PŘED KVĚTEM
padlí: Topas 100 EC
peronospora: Ridomil Gold MZ

NALÉVÁNÍ OČEK
přezimující škůdci: Sulka

PO ODKVĚTU
padlí: Topas 100 EC
peronospora: Ridomil Gold MZ

BOBULE VELIKOSTI HRACHU
padlí: Sercadis
obaleči: Spinor
peronospora: Pegaso

BOBULE VELIKOSTI BROKU
padlí: Sercadis
peronospora: Pegaso

POČÁTEK UZAVÍRÁNÍ HROZNŮ
padlí: Dynali
obaleči: Spinor
peronospora: Acrobat MZ

UZAVÍRÁNÍ HROZNŮ
padlí: Dynali
plíseň šedá: Switch
peronospora: Acrobat MZ

KONEC UZAVÍRÁNÍ HROZNŮ
plíseň šedá: Scala 

ZAMĚKÁNÍ HROZNŮ
plíseň šedá: Prolectus TM

DOPORUČUJEME
Přidávat 0,5% postřiku Kumulus do každého postřiku

Používat listové výživy během celého roku
Postřikový plán je orientační, vždy je třeba brát v potaz stav vinice, počasí a prognostické zprávy
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nesklidíš révu ani papriku
ODOLNOST RÉVY
souprava 2 x 50 ml (každý produkt je na 16,5 l vody)
Souprava dvou přírodních produktů

KP PROTEKT
koncentrát 100 ml 

Pro zvýšení obranyschop-
nosti okurek nebo révy vinné
v období plísní.
Dávkuje se v poměru 2 – 3 ml 
na 1 l vody. Nemá ochrannou 
lhůtu.

ODOLNOST ZELENINY
souprava 2 x 10 g (každý produkt je na 10 m2 plochy)
Souprava dvou přírodních produktů z bakterií

RÉVA VINNÁ
koncentrát 100 ml

Bylinný přípravek pro zvýšení obrany-
schopnosti před výskytem nebo v době 
výskytu padlí révového. Mění pH na lis-
tech a tím znesnadňuje šíření škodlivých 
patogenů, na listech rovněž tvoří fi lm, 
který omezuje vysoušení rostlin. Nemá 
ochrannou lhůtu.
Dávkuje se v poměru 2 – 3 ml na 1 l vody.

BEZ
POSTRIKU

Šalvěj lékařská
podporuje růst, výnos, vitalitu
a odolnost révy vinné. Aplikuje se 
před nebo v době výskytu plísně 
révové. Nemá ochrannou lhůtu.

Směs kopřivy a přesličky
podporuje růst, výnos, vitalitu
a odolnost révy vinné. Aplikuje se 
před nebo v době výskytu padlí
révového. Nemá ochrannou lhůtu.

ZDRAVÁ ZELENINA
bakterie Bacillus amyloliquefaciens
dokáží ochránit prostor kolem
kořenů rostlin a vymezit tak tento
prostor před půdními patogeny
(původci houbových chorob v půdě). 

RŮST ZELENINY
bakterie Paenibacillus polymyxa 
navazují vzdušný dusík a působí 
stimulačně na růst zeleniny, včet-
ně jejich kořenů.

končící nástupce
Decis Sanium Ultra Kuprikol Champion
Zato Magnicur Core Reldan Sanium ultra
Teldor Magnicur Quick Nurelle Spintor
Previcur Energy Magnicur Energy IQ Crystal Topas, Dynali
Folicur Magnicur Fangimat

KONCÍCÍ POSTRIKY
U těchto postřiků výrobci skončila
licence, proto již dále nebudou
k dostání. Mají ale své nástupce.


