
P  Doporučená fungicidní ochrana a výživa révy vinné 
P 4 postřikové plány pro hobby, profi a eko pěstitele
P Přehled nejvýznamnějších chorob a deficitů révy vinné

Choroby a škůdCi
PLÍSEŇ RÉVOVÁ PLÍSEŇ ŠEDÁ PADLÍ RÉVOVÉ

KADEŘAVOST OBALEČI PLSTNATOST

ESCA FYTOPLAZMOVÉ ŽLOUTNUTÍ RÉVY STOLBUR

Nedostatky živiN 
NEDOSTATEK DUSÍKU NEDOSTATEK FOSFORU NEDOSTATEK DRASLÍKU

NEDOSTATEK HOŘČÍKU NEDOSTATEK SÍRY NEDOSTATEK ŽELEZA
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P  v ekologickém zemědělství max. dávka Cu/ha/rok (ze všech 
použitých přípravků dohromady) nesmí překročit 4 kg/ha/
rok (obsah Cu je vždy uveden v příbalovém letáku konkrétního 
přípravku)

P  v každé růstové fázi doporučujeme do tankmixu přidávat síru 
(KUMULUS, SULFOMAX)

P   v případě použití směsí přípravků nemíchejte koncentráty 
společně, vždy vpravujte do tankmixu odděleně, při ředění 
dbejte na dostatečné promíchávání (homogenizaci) postřikové 
kapaliny

P  přípravky obsahující fosetyl-Al nemísit s SC přípravky, sírou 
a s hnojivy obsahujícími amonnou formu dusíku (riziko vzniku 
sraženin, snížení účinnosti postřiku)

P  při zjevných projevech infekce padlí révového použijte v jakékoli 
fázi přípravek KARATHANE NEW (0,5 l/ha, resp. 0,05 % a max. 
4× za vegetaci)

P  k zásobnímu hnojení doporučujeme především hnojiva: HUMAC 
AGRO, LEDEK VÁPENATÝ, SUPERFOSFÁT, SÍRAN DRASELNÝ, SÍRAN 
HOŘEČNATÝ, MEERKALK, příp. CERERIT 

P  využijte naše ROZBORY PŮD A LISTŮ  ke stanovení nedostatků 
živin v půdě či rostlinách včetně konkrétních návrhů ke zlepšení 
a harmonizaci daného stanoviště

P   k regeneraci porostů (mrazy, sucho, kroupy) použijte VÍNOFIT; 
především do pozdních růstových fází zapojujte naše „chytré“ 
bezdusíkaté hnojivo DRAFOS PK s výrazným účinkem proti 
plísním

PoZNÁMky a doPorUČeNÍ k PostŘikovÉMU PLÁNU

Symptomy chorob, škůdců 
a deficitů živin révy vinné  



ProFi
s nutností  
Osvědčení 
o odborné 

způsobilosti

PLÍseŇ rÉvovÁ MiLdiCUt (2 l/ha) MiLdiCUt (2 l/ha) MeLody CoMbi (0,9 kg/ha) ProFiLer (3 kg/ha) PeGaso F (2 kg/ha) MeLody CoMbi (1,8 kg/ha) PeGaso F (2 kg/ha) CUProXat (5,3 l/ha) airoNe (2,6 l/ha)

PLÍseŇ šedÁ sWitCh (0,48 kg/ha) sCaLa (2 l/ha) sWitCh (0,96 kg/ha) teLdor (1 l/ha)

PadLÍ rÉvovÉ kUMULUs (3 kg/ha) aLCedo (0,125 l/ha) vivaNdo (0,16 l/ha) ProNto (1 l/ha) LUNa eXPerieNCe (0,375l/ha) dyNaLi (0,65 l/ha) CoLLis (0,6 l/ha) doMark (0,25 l/ha) Zato (0,15 kg/ha)

PŘeZiMUJÍCÍ škůdCi kUMULUs (12 kg/ha)

obaLeČi steWard (0,125 kg/ha) steWard (0,125 kg/ha)

sviLUšky NissorUN 10 (0,8 kg/ha) NissorUN 10 (0,8 kg/ha)

PLeveLe roUNdUP (5 l/ha) beLoUkha (16 l/ha)

vÝživa CarboN Fe-si (0,5 l/ha) CarboN Mo (1 l/ha) vÍNoFit (1 kg/ha) vÍNoFit (1 kg/ha) vÍNoFit (1 kg/ha) WUXaL Mg koMbi (5 l/ha) WUXaL Mg koMbi (5 l/ha) vÍNoFit (1 kg/ha) draFos (8 kg/ha)

hobby
bez nutnosti 
Osvědčení 
o odborné 

způsobilosti

PLÍseŇ rÉvovÁ ChaMPioN (0,2 %) MiLdiCUt (0,2 %) FoLPaN (0,2 %) MiLdiCUt (0,4 %) FoLPaN (0,2 %) MiLdiCUt (0,4 %) FoLPaN (0,2 %) ChaMPioN (0,2 %) ChaMPioN (0,2 %)

PLÍseŇ šedÁ MaGNiCUr QUiCk (0,075 %) seriFeL (0,05 %)  ProLeCtUs (0,12 %) draFos (0,8 %) sWitCh (0,096 %) sCaLa (0,2 %)

PadLÍ rÉvovÉ kUMULUs (0,3 %) kUMULUs (0,3 %) dyNaLi (0,065 %) dyNaLi (0,065 %) toPas (0,03 %) toPas (0,03 %) serCadis (0,015 %) serCadis (0,015 %) MaGNiCUr Core (0,015 %)

PŘeZiMUJÍCÍ škůdCi kUMULUs (2 %)

obaLeČi karate ZeoN (0,015 %) saNiUM ULtra (0,075 %)

sviLUšky NissorUN 10 WP (0,08 %) NissorUN 10 WP (0,08 %)

PLeveLe toUChdoWN QUattro (3 %) toUChdoWN QUattro (3 %)

vÝživa CarboN Fe-si (0,1 %) CarboN Mo (0,1 %) vÍNoFit (0,1 %) vÍNoFit (0,1 %) WUXaL Mg koMbi (0,5 %) vÍNoFit (0,1 %) WUXaL Mg koMbi (0,5 %) vÍNoFit (0,1 %) draFos (0,8 %)

ProFi eko

PLÍseŇ rÉvovÁ CUProXat (2,6 l/ha) deFeNder (0,8 l/ha) airoNe (2,6 l/ha) FLoWbriX (3 l/ha) airoNe (2,6 l/ha) airoNe (2,6 l/ha) ChaMPioN (2 kg/ha) deFeNder (1,6 l/ha)

PLÍseŇ šedÁ vitisaN (5 kg/ha) vitisaN (12 kg/ha) aQUavitriN (5 l/ha) sereNade aso (4 l/ha) aQUavitriN (5 l/ha) sereNade aso (4 l/ha) vitisaN (12 kg/ha)

PadLÍ rÉvovÉ kUMULUs (3 kg/ha) kUMULUs (3 kg/ha) soNata (2,5 l/ha) kUMULUs (3 kg/ha) vitisaN (12 kg/ha) kUMULUs (3 kg/ha) kUMULUs (3 kg/ha) vitisaN (12 kg/ha) soNata (5 l/ha)

PŘeZiMUJÍCÍ škůdCi kUMULUs (12 kg/ha)

obaLeČi LePiNoX PLUs (1 kg/ha) LePiNoX PLUs (1 kg/ha)

sviLUšky tyPhLodroM. Pyri (1 ks/3. keř)

vÝživa hyCoL-e (5 l/ha) CarboNbor 200 (1 l/ha) ZeLeNÁ skaLiCe (4 kg/ha) hoŘkÁ sůL (50 l/ha) hyCoL-e (5 l/ha) hoŘkÁ sůL (50 l/ha) hyCoL-e (5 l/ha) hyCoL-e (5 l/ha)

hobby eko

PLÍseŇ rÉvovÁ ChaMPioN (0,2 %) aLteLa (0,3 %) ChaMPioN (0,2 %) aLteLa (0,3 %) byLiNk. sMĚs Na PLÍsNĚ (1,5 %) ChaMPioN (0,2 %) byLiNk. sMĚs Na PLÍsNĚ (1,5 %) ChaMPioN (0,2 %)

PLÍseŇ šedÁ byLiNk. sMĚs Na PLÍsNĚ (1,5 %) seriFeL (0,05 %) byLiNk. sMĚs Na PLÍsNĚ (1,5 %) vitisaN (2 %) vitisaN (2 %) seriFeL (0,05 %)

PadLÍ rÉvovÉ bioaN (0,5 %) kUMULUs (0,3 %) kUMULUs (0,3 %) byLiNk. sMĚs Na PLÍsNĚ (1,5 %) vitisaN (0,75 %) kUMULUs (0,3 %) bioaN (5 %) byLiNk. sMĚs Na PLÍsNĚ (1,5 %) vitisaN (0,75 %)

PŘeZiMUJÍCÍ škůdCi kUMULUs (2 %)

obaLeČi LePiNoX PLUs (0,1 %) LePiNoX PLUs (0,1 %)

sviLUšky byLiNk. sMĚs Na sviLUšky (2 %) byLiNk. sMĚs Na sviLUšky (2 %)

vÝživa aLGahUMiN (0,1 %) CarboNbor 200 (0,1 %) ZeLeNÁ skaLiCe (0,4 %) hoŘkÁ sůL (5 %) hyCoL-e (0,5 %) hoŘkÁ sůL (5 %) hyCoL-e (0,5 %) aLGahUMiN (0,1 %)

Postřikový plán 2022
doPorUČeNÉ PŘÍPravky 

rašení 5 listů 9 listů před kvetením po kvetení bobule velikost 
broku

bobule velikost 
hrachu

začátek uzavírání 
hroznů

konec uzavírání 
hroznů

vybarvování 
hroznů

Pro postřikové poradenství nás kontaktujte    Po - Pá 7.30 - 17.00, so: 7.30 - 11 h E-mail:  bilovice@vinarskepotreby.cz    Tel:   607 011 407

dostUPNost PŘÍPravků se Může v PrůbĚhU seZÓNy MĚNit v ZÁvisLosti Na aktUÁLNÍ sitUaCi trhU 


