
Réva vinná
doporučení výživy

Základní výživa

Fertigace

Réva vinná

Hnojiva s řízeným uvolňováním živin představují snadný a bezpečný způsob, kterým lze zajistit výživu vinice až 
na dvě sezóny. Technologie hnojiv Agroblen je kombinací rozpustných NPK živin obsažených v jádru granule 
a polymerového obalu, který řídí jejich uvolňování pouze v závislosti na teplotě okolního prostředí. Uvolňování 
živin je proto nejintenzivnější v době, kdy rostlina nejvíce roste. 

Fertigace je způsob dodávky nezbytných živin v podobě hnojivého roztoku společně se závlahou. 
Pro dosažení maximálních výsledků je třeba pracovat v celém závlahovém cyklu s vodorozpustnými 
hnojivy. Fertigace umožňuje dávkovat živiny velmi přesně a zvýšit tak potenciální výnosy prostřednictvím 
přesné a včasné dodávky živin a zároveň snížit množství aplikovaných živin díky menším ztrátám 
vymýváním nebo výparem.

Kompletní katalog 

Kompletní portfolio  
produktů ICL pro všechny 
druhy zemědělství.

Navštivte web 

Každý produkt je podrobně 
popsaný – nechybí složení, 
návod a bezpečnostní list.

Zeptejte se on-line 

Bez obav položte jakýkoli dotaz 
a náš regionální manažer se 
vám bude rád věnovat.

Réva vinná se pěstuje jednak v podobě stolních odrůd určených pro přímou konzumaci, u nás pak především v podobě 
moštových odrůd určených pro výrobu vína. Réva má ráda teplé a suché klima s dlouhou pěstební sezónou. Daří se jí 
v dobře propustných půdách s dostatečnou hloubkou (minimálně 75-100 cm). Ideální pH se pohybuje kolem 6,5. 

V prvních dvou letech po založení vinice je nezbytná stálá a dobře využitelná dodávka fosforu, který má zásadní význam pro 
zakořenění mladých rostlin. Starší rostliny trpí zejména na jaře, v období intenzivního růstu, nedostatkem živin, které nedokáží 
dostatečně rychle přijímat ze studených půd. Jedná se zejména o Fe, Mg, P ale i N. Důležitá je rovněž dodávka bóru a v pozdější 
fázi, při dozrávání hroznů, je třeba věnovat dostatečnou pozornost přísunu draslíku, který má zásadní vliv na kvalitu bobulí.

Má-li vinice instalovaný systém kapkové závlahy, lze pomocí aplikace hnojivé zálivky zajistit vyváženou dodávku potřebných živin. 
V ostatních případech lze uspokojivých výsledků dosáhnout pouze dobře zvolenou kombinací základní výživy a listového hnojiva.
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Stáhnout www.icl-sf.cz Zeptat se

ICL Specialty Fertilizers, Česká republika a Slovensko

Ing. Vít Chmel, MBA 
regionální manažer pro speciální zemědělství ČR a SR
Tel: +420 602 446 950, E-mail: vit.chmel@icl-group.com

Listová výživa
Listovou výživu nelze považovat za náhradu dobrého programu hnojení do půdy. Množství živin, které je rostlina 
schopna přijmout skrze listy, je omezené a obecně nekryje celkové nároky rostliny na výživu. 

Aplikace na list by se měla používat preventivně jako doplňková forma hnojení nebo v případech, kdy je třeba 
rychle a efektivně vyřešit aktuální nedostatek konkrétní živiny. Použití listové výživy ve správné vývojové fázi je tím 
nejrychlejším a nejúčinnějším způsobem, jak předejít vzniku nedostatku makro i mikroživin.

Agroleaf Power lze mísit s pesticidy i dalšími hnojivy – o konkrétních produktech se poraďte s našimi technickými poradci. Pro zachování mikroprvků 
ve formě chelátů není vhodné mísit s produkty obsahujícími měď. 

Růstová fáze Agroleaf Power dávka kg/ha počet aplikací

prodlužovací růst Agroleaf Power High N 31-11-11+TE 3-5 1–2 aplikace

před kvetením Agroleaf Power High P 12-52-5+TE 3-5 1–2 aplikace

po odkvětu
Agroleaf Power Calcium 11-5-19+9CaO+TE
--- střídat ---
Agroleaf Power Magnesium 10-5-10-16MgO+32SO3+TE

3-5 1–2 aplikace

nasazování bobulí, zrání Agroleaf Power High K 15-10-31+TE 3-5 1–2 aplikace
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Tipy pro aplikaci

• postřikem aplikujte roztok o koncentraci 1–1,5%, přičemž dodržujte doporučenou dávku na hektar
• postřik aplikujte brzy ráno nebo později odpoledne, je-li teplota vzduchu nižší než 25 °C
• pro lepší přilnutí postřiku na listy přidejte do roztoku smáčedlo
• produkty Agroleaf Power lze mísit s pesticidy i dalšími hnojivy – o konkrétních produktech se 

poraďte s našimi technickými poradci

Zeptejte se odborníka!

www.icl-sf.cz www.icl-sf.sk

Jak hodnotí produkty ICL pěstitelé, co používají a jaké 
konkrétní postupy doporučují?  Podívejte se na video.

Praktické zkušenosti 
jsou nejdůležitější!

Shlédnout video

Růstová fáze Produkt Dávkování

prodlužovací růst Solinure 7 High N 24-12-12+2MgO+TE 25–30 kg/ha/týdně

před kvetením
Solinure 7 High N 24-12-12+2MgO+TE
--- nebo ---
Solinure 5 General Purpose 20-20-20+TE

25–30 kg/ha/týdně

nasazování bobulí – zrání Solinure 1 High K 10-5-40+2MgO+TE 25–30 kg/ha/týdně
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– výživa pro rostliny

Jak zvýšit účinnost výživy?
K vyřešení potíží způsobených příliš 
tvrdou vodou, lze použít pro dodatečné 
okyselení produkt Nova PeKacid 0-60-20, 
který snižuje pH roztoku. Jedná se o 100% 
vodorozpustný prášek, který lze bezpečně 
použít v každém zavlažovacím systému. 
PeKacid lze mísit s vápníkem i hořčíkem. 
Dávkování vychází z rozboru vody.

Jak snížit spotřebu vody  
a přitom mít vysoké výnosy? 
Půdní smáčedlo H2Flo účinkuje jak v příliš 
mokrých, tak v suchých půdách. Chcete-li 
zvýšit účinnost fertigace a ušetřit vodu, 
použijte náš nový produkt H2Flo, který 
dokáže optimálně udržet vlhkost v kořenové 
zóně. H2Flo umožňuje pěstitelům optimalizo-
vat využití vody a šetřit tak čas i energii.

V doporučeních výživy, která sestavujeme, používáme vícedruhová i jednodruhová hnojiva, jako jsou 
dusičnan draselný či vápenatý nebo síran draselný, síran hořečnatý a další sírany. Tyto produkty nabízíme 
pod značkou Nova. Konkrétní nabídku těchto produktů si vyžádejte od našeho odborného poradce.

Speciální přípravky4

Výpočet přesné dávky proveďte 
na základě pH vody a obsahu 
hydrogenuhličitanů pomocí 
mobilní aplikace PeKacid Advisor

první aplikace: 1,2–2,6 l/ha v 1000-2000 l vody

pravidelná aplikace: měsíčně 0,6-1,2 l/ha v 1000 l vody
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* TE (trace elements) = stopové prvky

* TE (trace elements) = stopové prvky

Produkt Podíl obalených granulí Doba
působení

Aplikace

dávka

Agroblen 17-9-8+4MgO 100% obaleného NPK 50–75g na rostlinu

AgroblenTablets 14-20-5+2MgO+TE 100% obaleného NPK 3-4 tablet k rostlině

Produkt Podíl obalených granulí Doba
působení

Aplikace

dávka

Agromaster 16-8-16+5MgO 72% obaleného NPK 300 kg/ha, aplikace do řádku

* Konečná dávka závisí na výsledcích analýzy vody a půdy, které je třeba provést před aplikací hnojiva.
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Agroblen tablety jsou velice vhodné pro řešení výživy při výsadbě 
nových vinic, sadů, borůvkových plantáží, chmelnic nebo lesních kultur.  
Mladé sazenice jsou často citlivé na zasolení, a proto je třeba výživu 
dávkovat opatrně.

– výživa pro novou výsadbu

– výživa pro dospělé rostliny (od 3. roku)

https://icl-sf.com/cz-cz/explore/specialni-zem-d-lstvi/hnojiva-s-izen-m-uvol-ovanim-ivin/agroblen/
https://issuu.com/everris/docs/katalog_sa/3
https://icl-sf.com/cz-cz
https://www.facebook.com/ICLSFCeskoSlovensko
https://issuu.com/everris/docs/katalog_sa/3
https://icl-sf.com/cz-cz
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2095-agroleaf-power-high-n
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2094-agroleaf-power-high-p
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2098-agroleaf-power-calcium
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2099-agroleaf-power-magnesium/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2097-agroleaf-power-high-k
https://www.facebook.com/ICLSFCeskoSlovensko
https://www.youtube.com/watch?v=2BMmc57JIHs&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=2BMmc57JIHs&t=8s
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/solinure-solinure-7-high-n/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/solinure-solinure-7-high-n/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/solinure-solinure-5-general-purpose/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/solinure-1-high-k/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2856-nova-pekacid/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2856-nova-pekacid/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/h2flo/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/h2flo/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/h2flo/
https://icl-sf.com/cz-cz/explore/specialni-zem-d-lstvi/hnojiva-pro-fertigaci/nova/
https://apps.apple.com/us/app/pekacid/id1449700226
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.icl.pekacid&hl=en
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/8666-agroblen-17-9-8-4mgo-8-9m
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/agroblen-tablet/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/agromaster-agromaster-16-8-16-5mgo/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/agroblen-tablet/

