
ROZBOR LISTŮ

ZÁKLADNÍ:  draslík, vápník, hořčík, železo (1 654,- Kč s DPH)
ROZŠÍŘENÝ:  dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík, železo, bór, mangan, měď,  

zinek (2 536,- Kč s DPH)

JAK ODEBÍRAT VZOREK? Při odběru vzorků listů respektujeme zásadu stejnoměrnosti 
a poměrnosti tak, aby byly získány skutečně reprezentativní vzorky, odpovídající situaci na celé 
vinici. Vzorky odebírejte z více keřů (každý 10. – 20. keř) na různých částech vinice. Nejvhodnější 
jsou listy naproti prvnímu, případně 2. či 3. hroznu na letorostu. Pokud byl na listy aplikován 
postřik, či jsou znečištěny jinak, je nutné je omýt. V případě, že se na stanovišti vyskytuje 
problematické místo, doporučujeme odběr 2 nezávislých vzorků, ideální je doplnění listových 
rozborů půdním rozborem. 

JAKÉ MNOŽSTVÍ VZORKU JE NUTNÉ K ANALÝZE? Velikost jednoho reprezentativního vzorku 
musí být taková, abychom po úpravě získali 50-100 g sušiny. To znamená, že čerstvá hmotnost 
vzorku pro anorganický rozbor by se měla pohybovat mezi 300-600 g (50-100 listových řapíku 
nebo listových čepelí). Vzorky listů je vhodné uložit do papírových sáčků a do doby transportu do 
laboratoře uložit do chladu a temna.

JAKÝ JE VHODNÝ TERMÍN K ODBĚRU? Nejvhodnější je odběr provádět ve fenofázi konce kvetení 
(75% květů odkvetlých) a zaměkání bobulí (při cukernatosti hroznů asi 10-12 °NM). Doba kvetení 
révy vinné je pak nejvíce příhodná pro vyhodnocení případných nedostatků, na které je třeba co 
nejrychleji reagovat pomocí foliární výživy. 

CO ANALÝZOU ZÍSKÁM?
Naši odborníci Vám na základě analýz poradí, která živina je v rostlině nedostatečná a jak na 
tento  okamžitě reagovat. Součástí protokolu je komentář a návrh vhodných opatření 
s ohledem na celkovou plochu vinice tak, aby bylo docíleno co nejkvalitnější produkce hroznů 
a potažmo vína. 

CO ANALÝZA ZAHRNUJE?  Sušení, mletí, mineralizaci, stanovení jednotlivých parametrů, 
komentář, doporučení.

K vytvoření co nejpřesnějšího doporučení je třeba vyplnit dotazník na druhé straně. Po vyplnění 
pak tento leták odevzdejte v našich laboratořích společně se vzorkem.

www.vinarskepotreby.cz
Služby s přívlastkem

dusík, fosfor,



POVINNÝ DOTAZNÍK
	 	 Označení	vzorku:	

	 	 Typ	rozboru:	 základní	 rozšířený

	 	 Odběr	proběhl	ve	fázi:	 kvetení	 zaměkání

	 Jaký	postřik	byl	během	posledních	7	dnů	aplikován:

	 Popište	příznaky	na	listech	(žloutnutí,	okrajové	nekrózy	aj.):	

	 Popište	příznaky	na	keři	(špatný	růst	nebo	vyzrávání	letorostů,	sprchávání	aj.):
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NEPOVINNÝ DOTAZNÍK

	 	 Označení	vzorku:		 lehká	 střední		 těžká

Pěstujete	v	systému	integrované		
	 	 produkce	révy	vinné:		 ano	 ne

	 Aplikace	hnojiv	probíhá:	 	 na	list	 do	půdy
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ZÁKAZNÍK (kontakt):

	 Datum	příjmu:

	 Kontakt:		

	 Platba:	 hotově	ihned

	 		 hotově	při	převzetí	

	 	 protokol	-	faktura

	 Číslo	vzorku:
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