
Jižní a střední Morava: 
Ing. Jana Lužová, tel.: 737 328 579

Olomoucko a Severní Morava:
Ing. Eva Baleková, tel.: 604 674 010

Prodej České kraje:
Přípravky TS prodává společnost A-V Stimul s.r.o.:
Ing. Václav Lochman,
tel.: 739 589 554 , e-mail lochman@avstimul.cz

Prodejci přípravků TS:

Nepřekračujte doporučené dávkování. Mějte na paměti, že 
předávkování stimulačními látkami je pro rostlinu stejně škod-
livé, jako pro člověka. Dodržujte doporučené termíny aplikace.

Mísitelnost přípravků TS:
Všechny přípravky TS jsou vzájemně mísitelné bez problémů. 
Při kombinaci několika přípravků kontaktujte svého obchodní-
ho zástupce pro optimalizaci dávek. Případně navštivte webo-
vé stránky distributora.

OBECNÁ DOPORUČENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ ŘADY TS:
Aplikace přípravků TS:
Přípravky aplikujeme v min. 60 l vody, nebo souběžně dodáva-
ného hnojiva na hektar. Přípravek je obvykle velmi dobře kom-
binovatelný s dalšími přípravky, doporučujeme však provézt 
zkoušku s malým množstvím kombinovaných přípravků a po 
smísení provést aplikaci nejlépe do 10 hodin po smísení.

Další informace o přípravcích řady TS publikujeme na webu:

www.trisol.farm

www.trisol.farmwww.trisol.farm

PROFESIONÁLNÍ ŘADA PŘÍPRAVKŮ TS URČENÁ PRO ZEMĚDĚLCE „S námi lépe než bez nás“

TS HG Plant dále obsahuje hygroskopické látky přírodního původu, adaptogeny a lát-
ky umožňující lepší zakořenění rostlin. Přípravek podporuje zakořenění a růst rostlin 
i v  nepříznivých vnějších podmínkách, zvláště v období přísušku. Hydrogel obsažený 
v přípravku zadrží až 200 ml vody na 1g přípravku.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:
U malých rostlin (truhlíky, malé sazenice, sazenice zeleniny zeleniny a révy vinné) cca 
1 až 1,5 g přípravku na sazenici. V lesních kulturách ohrožených přísuškem cca 2 g na 
sazenici. Při plošném výsevu 0,1 až 1g / m2.

DOPORUČENÁ APLIKACE:
Aplikaci provádíme přisypáním přípravku do půdy k vysazované rostlině. Prostokořenné 
sazenice uchovávané ve vodní lázni – po vyjmutí z vody krátce vložíme do přípravku 
TS HG Plant, potřebné množství ulpí na mokrých kořenech a ihned vysazujeme.

TS HG Plant
zlepšuje vodní režim půdy

TS HG Plant  je určen především pro výsadbu a přesazování rostlin 
tam, kde hrozí přísušky a tam, kde chceme zlepšit strukturu půdy a 
její vodní režim. Přítomnost huminových látek dodává rostlinám po-
třebnou energii. Přítomnost protistresových látek a výtažku z moř-
ských řas omezuje případné negativní vlivy vnějšího prostředí, zvláš-
tě při přísušku nebo výrazných výkyvech teplot a srážek. 

ÚČINKY:
• poutáním velkého množství vody zlepšuje vodní režim půdy,
• zlepšuje provzdušnění půdy,
• zlepšuje zakořeňování rostlin a tvorbu kořenové soustavy,
• pomáhá překonávat stresy.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min. 90
Spalitelné látky v sušině v % min. 50

Huminové látky v % min. 10

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:
2l/ha ve 200 l vody – 1% roztok – kdykoliv během vegetace, dle potřeby i opakovaně.

TS OPTIMAL
listová výživa se stimulací

TS OPTIMAL  je určen k aplikaci na list v jakékoliv fázi vývoje rost-
lin. Odstraňuje aktuální nedostatek živin a jeho jemná stimulace do-
voluje dohnat zpoždění ve vývoji rostlin a odstranit stres. Jedná se 
o osvědčený přípravek převzatý z naší řady pro zahrádkáře s vyrov-
naným poměrem všech forem N, dostatkem PK a všemi mikroprvky.

ÚČINKY:
• rychle odstraňuje aktuální nedostatek živin
• stimuluje růst a odstraňuje stres
• obsahuje dusičnanové, amonné i močovinové formy N
 ve vyrovnaném poměru
• má optimalizovaný poměr mikroprvků, makroprvků
 a ostatních živin

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Dusík jako N v %  min. 3,5
Fosfor jako P2O5 v % min. 4
Draslík jako K2O v % min. 4
Síra jako SO4 v % 1
Hořčík jako MgO v % 0,6
Železo Fe v % 0,06
Zinek Zn v % 0,06

Mangan Mn v % 0,06
Bór B v % 0,06
Měď CU v % 0,006
Molybden Mo v % 0,003

Infolinka TRISOL farm: 603 164 755Infolinka TRISOL farm: 603 164 755

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI PŘÍPRAVKŮ TS:

KATALOG PŘÍPRAVKŮ TS  2018

Osvědčené stimulační a protistresové přípravky řady TS
vyvíjené již od roku 2003:

TS IMPULS
kořen a regenerace

vyvážený růst

TS SAMSON
silný pro růst

TS KVĚTA
kvetení a zrání

TS LICIT
zdravý zelený list

TS SENTINEL
ochrana proti stresům

TS OSIVO
rychlý start a vitalita

TS SILVA
stříbro pro zdraví

TS HG PLANT
vodní režim v půdě

Prodej Slovensko:
Fyziologie a prodej SK: Ing. Miloslav Mikla, tel.: +421 905 459 152

Pokusy, výzkum a vývoj:
Ing. Miroslava Hájková, tel.: 777 901 226

•	 nové	účinné	látky,

•	 vzájemná	kombinace	účinných	látek	pro
	 dosažení	specifických	efektů,

•	 maximální	účinek	v	různých	stadiích	vývoje
 rostlin,

•	 optimalizace	hektarových	dávek	při	zachování	
	 obsahu	účinných	látek,

•	 zvýšení	bezpečnosti	při	používání	–	zvýšení
	 tolerance	vůči	předávkování.



TS IMPULS dále obsahuje adaptogeny, směs syntetických auxinů podporující 
tvorbu kořenové soustavy, nasazování květů a tvorbu postranních větví, výta-
žek z mořských řas a látky se smáčivým účinkem.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:
Mladé rostliny:
0,3 – 0,6 l/ha v závislosti na hustotě porostu, obvykle 0,5 l/ha.
Regenerace po zimě:
obilniny 0,25 – 0,5 l/ha, ostatní plodiny 0,35 – 0,6 l/ha.
Regenerace po poškození ve všech fázích: 0,5 – 0,75 l/ha.

TS KVĚTA dále obsahuje NPK vázané na aminokyseliny, Mo, B, výta-
žek z mořských řas, adaptogenní látky a látky se smáčivým a lepivým 
účinkem. Přípravek podporuje kvetení rostlin a násadu plodů.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:
V období před květem, nebo na počátku kvetení v dávce 0,6 – 0,9 l/
ha v závislosti na stavu a porostu, obvykle 0,75	l/ha.

TS SENTINEL dále obsahuje výtažek z mořských řas, B, Mo, pro zlepšení pří-
jmu souběžně dodávaného N. Fe v chelátové formě, Zn, Mn a Cu ve formě sí-
ranů. Přípravek obsahuje adaptogenní látky. Přípravek obsahuje N a S vázané 
v aminokyselinách.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:
V období hlavního růstu 0,2 – 0,3 l/ha v závislosti na stavu a hustotě porostu. 
Obvykle 0,25	l/ha.

TS SILVA dále obsahuje přírodní cukry a k nim vázané mikroprvky, výtažek 
z mořských řas, Stříbro pro podpůrný ozdravný účinek. Přípravek obsahuje 
adaptogenní látky. Přípravek obsahuje N a S vázané v aminokyselinách, P, K 
a mikroprvky jako součást cukerné složky výrobku.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:
V období hlavního růstu 0,2 – 0,3 l/ha v závislosti na stavu a hustotě porostu. 
Obvykle 0,25	l/ha.

TS LICIT dále obsahuje Mo, B, výtažek z mořských řas, látky zvyšující 
hustotu chlorofylu a adaptogeny. Přípravek podporuje růst listů rost-
lin a celkový vývoj rostlin.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:
V období hlavního růstu v dávce 0,4 – 0,6 l/ha v závislosti na stavu 
a porostu. Obvykle 0,5	l/ha.

TS OSIVO dále obsahuje NPK vázané na aminokyseliny, močovinový 
N, výtažek z mořských řas, B, Mo, Fe v chelátové formě, Mg, Zn, Mn 
a Cu ve formě síranů, adaptogenní látky a látky se smáčivým a lepi-
vým účinkem.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:
K osivu formou moření nebo namáčení, obecně 0,1 l na množství 
osiva připadající na 1 ha osevní plochy. Obvyklá dávka na obiloviny 
(pšenice, ječmen, žito) je 0,5 l na 1 tunu osiva.

TS EVA dále obsahuje výtažek z mořských řas, B, Mo, pro zlepšení 
příjmu souběžně dodávaného N. Fe v chelátové formě, Mg, Zn, Mn a 
Cu ve formě síranů. Přípravek obsahuje adaptogenní látky a látky se 
smáčivým účinkem.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:
V období hlavního růstu 0,4 – 0,6 l/ha v závislosti na stavu a hustotě 
porostu. Obvykle 0,5	l/ha.

TS SAMSON dále obsahuje přírodní cukry a k nim vázané mikroprvky, výtažek 
z mořských řas, Bór a Molybden pro zlepšení příjmu souběžně dodávaného N. 
Přípravek obsahuje adaptogenní látky. Přípravek obsahuje N a S vázané v ami-
nokyselinách, P a K jako součást cukerné složky výrobku. Přípravek podporuje 
růst rostlin i v nepříznivých vnějších podmínkách.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:
V období hlavního růstu 0,6 – 0,9 l/ha v závislosti na stavu a hustotě porostu. 
Obvykle 0,75	l/ha.

TS IMPULS je určen především pro podporu růstu mladých rostlin 
polních plodin, lesních kultur a speciálních plodin. Podporuje vývoj 
hlavního kořene a tvorbu jemného kořenového vlášení a tím zvyšuje 
příjem vláhy a živin. Přípravek regeneruje porosty po chemickém, bi-
ologickém, nebo mechanickém poškození, regeneruje pletiva rostlin, 
zvyšuje výkon fotosyntézy a podporuje adaptaci na stresové podněty. 

TS KVĚTA je určen především pro podporu kvetení rostlin a zlepšení 
násady plodů. Kombinace huminových látek a aminokyselin s  pří-
tomností mořských řas a protistresových látek umožňuje kvalitní 
kvetení a velmi dobrou násadu plodů. Přítomnost adaptogenních 
látek omezuje případné negativní vlivy vnějšího prostředí. 

TS SENTINEL je určen především pro podporu vývoje rostlin, polních 
plodin a lesních kultur v období celé vegetace. Vysoký obsah amino-
kyselin dodává rostlinám základní stavební látky. Přítomnost většího 
množství protistresových látek a výtažku z mořských řas omezuje 
případné negativní vlivy vnějšího prostředí, zvláště při přísušku nebo 
výrazných výkyvech teplot. 

TS SILVA je určen především pro podporu růstu a vývoje rostlin, pol-
ních plodin a lesních kultur v období celé vegetace, tam, kde je z hle-
diska možnosti napadení rostlin výhodné ozdravné působení stříb-
ra. Přítomnost cukernatých a huminových složek dodává rostlinám 
energii, potřebnou pro růst, obsah aminokyselin dodává rostlinám 
základní stavební látky. Přítomnost protistresových látek a výtažku 
z mořských řas omezuje případné negativní vlivy vnějšího prostředí.

TS LICIT je určen především pro podporu růstu širokolistých plodin a 
podporu růstu rostlin v období hlavního růstu. Kombinace humino-
vých látek a aminokyselin s přítomností mořských řas a látek s cytoki-
ninovým účinkem umožňuje nárůst zelené hmoty rostlin. Přítomnost 
adaptogenních látek omezuje případné negativní vlivy vnějšího pro-
středí. 

TS OSIVO je určen především pro aplikaci na osivo formou společné 
aplikace s mořidlem nebo samostatné aplikace. Přítomnost aminoky-
selin, huminových látek a ostatních složek dodává klíčícím rostlinám 
energii, potřebnou pro počáteční růst a dodává základní stavební 
látky. 

TS EVA je určen pro podporu vývoje rostlin polních plodin a lesních 
kultur ve všech fázích vývoje. Přítomnost huminových a fulvových 
složek dodává rostlinám energii, potřebnou pro růst. Přítomnost pro-
tistresových látek a výtažku z mořských řas omezuje případné nega-
tivní vlivy vnějšího prostředí.

TS SAMSON je určen především pro podporu vývoje rostlin polních 
plodin a lesních kultur v období hlavního růstu. Přítomnost cuker-
natých složek dodává rostlinám energii, potřebnou pro růst, vysoký 
obsah aminokyselin dodává rostlinám základní stavební látky. Pří-
tomnost protistresových látek a výtažku z mořských řas omezuje pří-
padné negativní vlivy vnějšího prostředí.

ÚČINKY:
• podporuje růst, zejména mladých rostlin,
• podporuje růst hlavního kořene, větvení kořenové soustavy a tvorbu jemné- 
 ho kořenového vlášení,
• indukuje nasazování květů, pupenů a postranních větví,
• zvyšuje odolnost proti biotickým stresům,
• zvyšuje odolnost vůči abiotickým stresům – chladu, suchu, zasolení, zamokření,
• regeneruje porosty po mechanickém nebo chemickém poškození,
• podporuje tvorbu chlorofylu,
• zvyšuje práh tolerance k chorobám, 
• aplikací do obilnin na konci odnožování odstraňuje neproduktivní odnože,  
 tím vyrovnává porost.

ÚČINKY:
• stimuluje kvetení a násadu plodů,
• zlepšuje množství a kvalitu pylu,
• zvyšuje HTS i za nepříznivých podmínek,
• zlepšuje hospodaření s vodou,
• pomáhá rostlině s adaptací na stresy a nepříznivé vnější podmínky,
• zlepšuje využitelnost N a příjem K a P,
• zvyšuje práh odolnosti vůči patogenům a chorobám,
• podporuje tvorbu zásobních látek a zvyšuje tvorbu účinných látek,
• podporuje rovnoměrné kvetení a dozrávání,
• u jarního ječmene významně snižuje N látky v zrně
 (dosahuje sladovnickou kvalitu).

ÚČINKY:
• zvyšuje odolnost vůči stresům (sucho, chlad), 
• zvyšuje odolnost vůči nepříznivým vlivům prostředí (zasolení, 
 zamokření),
• podporuje růst a příjem živin a vláhy,
• zlepšuje výkon fotosyntézy,
• zvyšuje práh tolerance k chorobám,
• optimalizuje využívání energie,
• zvyšuje aktivitu nitrátreduktázy – zvyšuje příjem N,
• zlepšuje průnik živin a účinných látek membránami.

ÚČINKY:
• zvyšuje práh tolerance k chorobám,
• zvyšuje odolnost vůči stresům,
• dodává rostlinám potřebnou energii,
• podporuje růst a vývoj rostlin,
• při společné aplikaci s fungicidem zesiluje účinek fungicidu.

ÚČINKY:
• zvyšuje obsah chlorofylu a výkon fotosyntézy,
• urychluje metabolismus rostlin,
• podporuje zvětšení buněk a zpevnění buněčných stěn,
• zpomaluje stárnutí listů a odumírání starších listů,
• zvětšuje listovou plochu,
• zlepšuje adaptaci na vnější prostředí.

ÚČINKY:
• posiluje energii klíčení,
• pomáhá pří vzcházení,
• stimuluje růst kořenů a tvorbu kořenového vlášení,
• podporuje syntézu chlorofylu,
• podporuje metabolismus,
• urychluje tvorbu a růst nadzemní části.

ÚČINKY:
• podporuje adaptaci rostlin a omezuje negativní vlivy vnějšího prostředí,
• podporuje růst rostlin i v nepříznivých vnějších podmínkách,
• podporuje tvorbu bohaté kořenové soustavy i v období sucha,
• zlepšuje odolnost vůči chorobám, patogenům a stresům,
• zvyšuje příjem živin, výkon fotosyntézy a tvorbu chlorofylu,
• podporuje růst a odnožování i v přísušku.

ÚČINKY:
• stimuluje růst v období hlavní vegetace a tvorbu výnosu,
• zlepšuje účinnost fotosyntézy,
• podporuje tvorbu nukleových kyselin a bílkovin,
• zlepšuje odolnost proti stresům,
• zlepšuje a reguluje hospodaření s vodou,
• pomáhá s adaptací na vnější vlivy,
• doplňuje mikroprvky v přírodních formách.

PROFESIONÁLNÍ ŘADA PŘÍPRAVKŮ TS URČENÁ PRO ZEMĚDĚLCE KATALOG  PŘÍPRAVKŮ  TS

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:
CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI: CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min. 20
Spalitelné látky v sušině v % min. 50
Huminové látky a jejich soli v % min. 12,5
Mo v % 0,75

Cu v % 0,25
B v % 0,2
Hodnota pH 8-10

TS IMPULS
pro silný kořen a regeneraci

TS KVĚTA
pro kvetení a násadu plodů

TS LICIT
pro zeleň a zdravé listy

TS OSIVO
pro rychlý start a vitalitu

TS SENTINEL
silná protistresová ochrana

TS SILVA
univerzální se stříbrem

TS EVA
první pro každou příležitost

TS SAMSON
silný pro růst

Sušina v % min. 30
Spalitelné látky v sušině v % min. 50
Huminové látky a jejich soli v % min. 7

Aminokyseliny v % min. 10
Hodnota pH 8-10

Sušina v % min. 25
Spalitelné látky v sušině v % min. 50
Huminové látky a jejich soli v % min. 10

Aminokyseliny v % min. 5
Hodnota pH 7,5-9,5 Sušina v % min. 24

Spalitelné látky v sušině v % min. 50
Huminové látky a jejich soli v % min. 10

Aminokyseliny v % min. 5
Hodnota pH 7,5-9,5

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min. 22
Spalitelné látky v sušině v % min. 50
Huminové látky a jejich soli v % min. 13

Hodnota pH 7-9 CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI: CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min. 30
Spalitelné látky v sušině v % min. 50

Aminokyseliny v % min. 25
Hodnota pH 7-9

Sušina v % min. 45
Spalitelné látky v sušině v % min. 50
Huminové látky a jejich soli v % min. 3

Aminokyseliny v % min. 3
Hodnota pH 7-9

Sušina v % min. 35
Spalitelné látky v sušině v % min. 50

Aminokyseliny v % min. 11
Hodnota pH 7-9


