
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 


