
Použití přípravků TS při pěstování Sóji

Sója je plodinou, která je citlivá na podmínky pěstování.
Použití stimulace a antistresové ochrany u sóji má význam pro:

zvýšení energie klíčení, podporu  vzcházení a stimulaci počátečního růstu,
zvednutí spodního patra lusků z důvodu usnadnění sklizně,
rovnoměrný a vyvážený rozvoji pletiv a orgánů,
dýchání, fotosyntézu, kvetení, tvorbu plodů.
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TS OSIVO
Moření osiva sóji přípravkem TS OSIVO v dávce 1 litr na tunu osiva má stejně jako v jiných plodinách 
vysoký efekt. Přípravek obsahuje aminokyseliny, huminové látky, výtažky z mořských řas, směs synte-
tických auxinů, adaptogenní látky, NPK, S, Mg, mikroprvky, stříbro a ostatní složky. Spolu s osivem se 
dostávají do půdy a startují tak rychle fyziologické procesy v buňkách. Výsledkem působení (synergie) 
těchto látek je rychlejší klíčení a vzcházení rostlin a tím výrazně ovlivňujeme hustotu porostu i v nepří-
znivých podmínkách (sucho, mokro, vysoká a nízká teplota, méně vzduchu v půdě atd.). Přimořením 
osiva pomáháme i procesům vyvolaným inokulací osiva bakteriemi (Rhizobium), kdy pro tvorbu hlízek 
na kořenech (nodulaci), v kterých bakterie vážou  vzdušný N, je nutná přítomnost živin (B, Mo, Mn, Fe, 
Ca, K), které přípravek TS OSIVO obsahuje. 

www.trisol.farm

Soja Equicentrum Ostrava-Hrabová, odrůda Silesia, odběr 22.6.2015

Kontrola (neošetřeno),
výnos 1,92 t/ha

Ošetřeno (přimořeno) TS OSIVO 1 l na tunu, 
výnos 2,23 t/ha



TS OSIVO

TS SAMSON

TS KVĚTA

farm

Přehledné informace o přípravcích TS najdete na: www.trisol.farm

Jižní a střední Morava: Ing. Jana Lužová, tel. 737 328 579
Olomoucko a Severní Morava: Ing. Eva Baleková, tel. 604 674 010
České kraje: Ing. Václav Lochman, tel. 739 589 554, e-mail lochman@avstimul.cz

ODBORNÉ INFORMACE O PŘÍPRAVCÍCH TS POSKYTUJÍ A OBJEDNÁVKY VYŘIZUJÍ:

TS SAMSON
V období od 3. trojlístku (5. pravý list) až do počátku kve-
tení (BBCH 30-50) je vhodné aplikovat 0,8 – 0,9 l/ha pří-
pravku TS SAMSON, který podpoří mohutný růst celé rost-
liny a výšku porostu. Tato aplikace ovlivňuje růst internodií 
a nasazení spodního patra lusků až o několik centimetrů 
dle odrůdy a tím umožní menší ztráty při sklizni, kdy se více 
lusků dostane nad kombajnovou lištu. 

TS KVĚTA
V období kvetení až do tvorby lusků (BBCH 63-75) je vhod-
né použít 0,75 l/ha přípravku TS KVĚTA pro jeho silný an-
tistresový účinek. Usměrňuje pohyb asimilátů do semen, 
má pozitivní vliv na výnos a HTS. Pokud sucho není kata-
strofálně dlouhé (4-6 týdnů), udrží HTS v normálu. 

CHARAKTERISTIKA
FÁZE

CHARAKTERISTIKA
POROSTU

PŘÍPRAVEK
(APLIKACE)

DÁVKA ÚČINEK OVLIVNĚNÍ VÝNOSU
A KVALITY

osivo při moření osiva TS OSIVO 1 l/t podpora vzcházení vyrovnaný porost
od 5. listu,
třetí trojlístek

BBCH 13 - 60 TS SAMSON 0,8 - 0,9 l/ha celkový intenzívní růst 
rostliny

nasazení spodního 
patra lusků výše

poupata
začátek kvetení

od BBCH 60 TS KVĚTA 0,6 - 0,9 l/ha proud asimilátů do zrna zvýšení HTS a kvality

Soja Equicentrum Ostrava-Hrabová, odrůda Bohemians

VRATIMOV Výnos v t/ha Výnos v %

Kontrola 2,91 100

TS SAMSON 0,8 l/ha

aplikace 20. 6. 2016 3,29 113

Sója - výška nasazení lusků - Vratimov 2015
Sója - Zvednutí spodního patra  - Vratimov 2016

Aplikace přípravků TS
na vývojové fáze sóji:


