Složení směsi

Název směsi

LOUKA – raná

LOUKA – pozdní

LUČNÍ - do sucha

Popis směsi

Srha laločnatá raná

40%

Kostřava luční

15%

Bojínek luční

10%

Lipnice luční

10%

Jílek mnohokvětý

10%

Ovsík vyvýšený

5%

Jílek vytrvalý velmi raný

5%

Jetel luční

5%

Jílek jednoletý

17%

Kostřava luční

20%

Festulolium jílkové

15%

Festulolium kostřavové

10%

Jílek vytrvalý SR, P

10%

Bojínek luční

10%

Lipnice luční

9%

Jetel luční 2n
Kostřava rákosovitá
Srha laločnatá pozdní

9%
27%
23%

Ovsík vyvýšený

10%

Festulolium kostřavové

10%

Festulolium jílkové

10%

Lipnice luční

10%

Jetel Pramedi
Štírovník růžkatý

8%
2%

Velmi intenzívní směs, snáší sušší i vlhčí polohy.
Vysoký podíl srhy a ovsíku zajišťuje ranost a
velmi vysoké výnosy píce. První seč je však
nutné provádět velmi brzy, tj. na začátku metání
srhy. Porost zahušťuje bojínek, který má i přes
pozdní metání velmi časný nárůst hmoty. Odrůda
jílku Ivana je mimořádná raností a především
vytrvalostí.
Výsevek 33-38 kg/ha

Luční směs, do které byl zakomponován jako
krycí plodina jílek jednoletý, který zajistí
dostatečné množství píce hned v prvním roce
zásevu. Porosty mají díky druhovému a
odrůdovému složení vysokou nutriční hodnotu a
snášejí i mírně opožděnou sklizeň. Lze ji občas
využít i jako pastvinu
Výsevek 43-48 kg/ha

Středně raná, špičková směs složená z druhů,
které dobře snášejí sušší podmínky. Vyniká
vysokými výnosy ve všech sečích. Druhy a
odrůdy ve směsi jsou vhodné nejen na
silážování, ale velmi dobře se suší a snesou i
občasné pastevní využití. Odolnější a vytrvalejší
jetel Pramedi ještě zvyšuje pícní kvalitu
Výsevek 33-40 kg/ha

Festulolium jílkové

25%

Kostřava luční

25%

Bojínek luční

20%

standard (bez jetele) přísev luk Jílek hybridní

15%

Jílek vytrvalý

10%

Ovsík vyvýšený

5%

Jílek vytrvalý velmi raný

35%

Jílek vytrvalý SR,P

25%

OBNOVA TTP - luční

ZATRAVŇOVACÍ
Kostřava červená dl.v.
směs pro DĚLÍCÍ
PRUHY a OCHRANNÉ Lipnice luční
PÁSY bez jetelovin

25%
15%

Kvalitní travní směs bez jetele lučního a lipnice,
je velmi vhodná pro intenzívně hnojené louky a
zejména pro přísevy. Předpoklad trvání velmi
dobrých výnosů píce je 3 - 4 roky.

Výsevek 20-40 kg/ha

Zatravňovací směs vytrvalá bez jetelovin
složená z nízkých pícních trav. Je především
určena na zatravnění ploch dělících pruhů při
rozdělování velkých honů, ochraných pásů a
zatravnění tech. charakteru ( např. plochy okolo
hal) směs se nerozrůstá do šířky, je kompaktní a
vhodná i pro pojezd.
Výsevek 35-60 kg/ha

( bez jetelovin

PASTVINA – raná

Jílek jednoletý

18%

Jílek vytrvalý velmi raný

16%

Kostřava luční

15%

Festulolium jílkové

15%

Bojínek luční

10%

Lipnice luční

10%

Kostřava červená

6%

Jetel luční - 2n

7%

Jetel plazivý

2%

Štírovník růžkatý

1%

Směs je určena pro intenzivně využívané
pastviny. Složení je vyvážené a jsou v ní v
optimálním poměru zastoupeny velmi rané,
rychle rostoucí odrůdy trav. Krmnou hodnotu
zvyšuje i jemnost lodyh vybraných odrůd, které
mají vysoký obsah jednoduchých sacharidů.

Výsevek 43-48 kg/ha

Srha laločnatá pozdní

30%

Jílek vytrvalý středně raný

15%

Jílek vytrvalý velmi raný

5%

Kostřava luční

10%

Bojínek luční

10%

Lipnice luční Lato

10%

Kostřava červená

6%

Jetel luční 2n

10%

Jetel plazivý

3%

Štírovník růžkatý

1%

Jílek hybridní

15%

Jílek vytrvalý SR, P

15%

Jílek vytrvalý Ivana

15%

Festul. Felina / Hykor

10%

Kostřava červená

5%

Kostřava luční

15%

Bojínek luční

10%

Jetel luční

10%

Lipnice luční

5%

Kostřava rákosovitá

35%

Festulolium kostřavové

10%

Bojínek luční

10%

PASTVINA ZÁTĚŽ –

Jílek hybridní

10%

masný skot

Lipnice luční

10%

PASTVINA – pozdní

OBNOVA PASTVIN pastvina bez jetele plazivého

Jílek vytrvalý VR + SP

TOP směs – travní směs složená z vybraných
špičkových odrůd trav. Je určena pro postupné
spásání. Porost pomaleji stárne a má vysoký
obsah sacharidů, pozdního jílku vytrvalého ze
skupiny Aber a jemné pozdní srhy. Směs je
doplněna vytrvalou jetelovinou štírovníkem
růžkatým.

Výsevek 35-40 kg/ha

Široká travní směs složená převážně z rychleji
rostoucích trstnatých druhů trav. Je určena pro
zakládání pastvin, ve kterých není žádoucí bílý
jetel a lze ji použít i pro přísevy. Je vhodná do
chladnějších oblastí s dostatkem srážek.

Výsevek 35-40 kg/ha

Oblíbená, intenzivní pastvina bez jetele
plazivého je určena hlavně pro masný skot.
Vyznačuje se značným nárůstem hmoty a
odolností k sešlapání. Výborně obrůstá až do
pozdního podzimu. Obsahuje jílek vytrvalý ze
skupiny Aber se zvýšeným obsahem sacharidů.

8%+8%

Jetel luční

8%

Štírovník růžkatý

1%

Výsevek 35-40 kg/ha

KONĚ I.

Kostřava rákosovitá

35%

Bojínek luční

25%

Festulolium jílkové

10%

Festulolium kostřavové

10%

Jílek vytrvalý SR + Lipnice luční

KONĚ II.

LUČNÍ - do sušších
podmínek

10%+10%

Bojínek luční

30%

Srha laločnatá pozdní

20%

Kostřava luční

18%

Lipnice luční

10%

Jílek vytrvalý

10%

Vičenec ligrus

12%

Kostřava luční

20%

Kostřava červená

23%

Jílek vytrvalý

15%

Festulolium jílkové

25%

Lipnice luční

10%

Jetel luční

7%

Travní směs je určena jak pro pastvu koní, tak i
pro využití na seno. Vytváří vysoce intenzivní
travní porosty bez jetelů. Dobře roste i na
výsušných stanovištích.
Výsevek 35-40 kg/ha

Kvalitní směs sestavená dle doporučení
provozovatelů věhlasného hřebčína. Je vhodná i
do vyšších poloh a pro březí klisny.

Výsevek 35-40 kg/ha

Luční směs obohacená o travní druhy dobře
reagující na nižší vláhové úhrny, takže i v
sušších oblastech poskytne dostatečné množství
píce. Při omezeném počtu sečí lze nechat
jednotlivé druhy vysemenit a zabezpečit tak
obnovu travního porostu bez vysokých nákladů.
takové luční travní společenstvo vydrží více let.

Moravská směs na sušení sena
Výsevek 33- 35 kg/ha

Festulolium

50%

Kostřava rákosovitá

30%

Jílek italský

20%

SMĚS PRO BIOPLYN
+ přísevy
4 letá

Pro dvouletý až tříletý cyklus vysoceprodukční
travní směs na ornou půdu. Je určena výhradně
pro senážování, resp. výrobu bioplynu. Svým
složením zajišťuje velmi rychlý počáteční vývoj
a při intenzivním hnojení, mohutný nárůst travní
hmoty.

Výsevek 30-40 kg/ha

Kostřava červená

40%

Jílek vytrvalý

30%

SMĚS PRO VINICE A
Lipnice luční
SADY

10%

Jetel plazivý

5%

Kostřava drsnolistá

15%

Lipnice luční

40%

Kostřava červená výběžkatá

25%

Kostřava červená trstnatá

15%

Jílek vytrvalý

20%

Kostřava luční

20%

Bojínek luční

20%

Srha laločnatá pozdní

18%

Jílek vytrvalý velmi raný

12%

Jílek vytrvalý SP

10%

Lipnice luční

10%

Jetel luční

8%

Štírovník růžkatý

2%

SMĚS k zatravnění
drah soustředěného
odtoku

PASTVINA PRO
OVCE A KOZY

Nízkoprodukční směs z nízkých trávníkových
odrůd s malým nárůstem biomasy a dobrou
pokryvností. Složení ji předurčuje především na
slunná a sušší stanoviště.
Výsevek 55-70 kg/ha

Komponentní směs odrůd trav s delší vytrvalostí
a menším nárůstem hmoty pro nízkonákladové
zatravnění těchto drah
Výsevek 35-40 kg/ha

Druhově bohatá, velmi široká a vyvážená směs
pro luční i pastevní využití bez jetele plazivého.
Je určena pro malé přežvýkavce a vyznačuje se
velkým nárůstem hmoty i odolností k sešlapání.
Obsahuje druhy s mimořádnou vytrvalostí a
odolností k vymrzání, štírovník se udrží i na
písčitých stanovištích.

Výsevek 35-40 kg/ha

PASTVINA s
JITROCELEM a
ČEKANKOU

PŘÍSEV PASTVIN s
JITROCELEM a
ČEKANKOU

BLESK – 1 letá
( bioplyn a skot)

JETELOTRÁVA I.
( vhodná i pro přísevy)

Srha laločnatá

25%

Kostřava luční

20%

Jílek vytrvalý SR

20%

Bojínek luční

10%

Lipnice luční

10%

Čekanka Puna II

5%

Jitrocel Tonic

5%

Štírovník růžkatý

2%

Jetel plazivý

3%

Jílek vytrvalý VR

60%

Čekanka Puna II

10%

Jitrocel Tonic

10%

Jetel luční a plazivý

10%+5%

Štírovník růžkatý

5%

Jetel alexandrijský

50%

Jílek jednoletý

50%

Jetel luční diploidní

51%

Jílek mnohokvětý dipl.

15%

Kostřava luční

12%

Bojínek luční

12%

Jílek vytrvalý dipl.

10%

Jetel luční diploidní

85%

Jílek mnohokvětý

15%

Nově nabízíme omezené množství pastevní
směsi se speciálními odrůdami čekanky a
jitrocele. Popularita této směsi rychle roste u
chovatelů v celé západní Evropě. Kvůli vyšší
citlivosti na odrol listů při sušení sena a
pomalejšímu zavadání píce jsou porosty určeny
hlavně pro pastvu. Velkým přínosem této směsi
je dosažení velkého obsahu minerálních látek je až dvojnásobný proti jetelovinám, dále
chutnost pro zvířata a obsah silic a taninů, které
mají výborné dietetické a zdravotní - odčervující
účinky. Proto jsou vhodné jak pro pastvu koní,
tak i zvěře i dalších citlivějších býložravců. Z
agrotechnických vlastností především vyniká :
vzpřímený vzrůst, velké listy, hluboké kořeny
( odolnost proti suchu ). Toleruje chudé půdy a
poskytuje zvýšený výnos píce i při suchém
počasí. V zahraničí se pasou i 100% porosty
těchto pícnin

Kompletní směs : výsevek 35-40 kg/ha
Přísev
: výsevek 10-15 kg/ha

Jednoletá intenzívní pícní směs. Lze ji použít
jako výkonnou a kvalitní náhradu v případě
ztráty jetele nebo tradiční jetelotrávy.
Výsevek 25-35 kg/ha

Jetelotravní směs poskytuje vysoké výnosy
bílkovinné píce při optimálním podílu sacharidů.
Je velmi vhodná i pro provádění přísevů porostů,
hodí se i do CHKO.

Výsevek 20-25 kg/ha

JETELOTRÁVA II.

Typická jetelotravní směs do vyšších poloh.
Výsevek 18-20 kg/ha

JETELOTRÁVA
Pramedi

Jetel Pramedi

75%

Festulolium jílkové

25%

Vojtěška setá

93%

Festulolium jílkové

7%

VOJTĚŠKOTRÁVA
VOJTĚŠKOTRÁVA pro Vojtěška setá
CHKO
Kostřava luční

88%
12%

Vojtěška setá

75%

Jetel luční diploidní

25%

Vojtěška setá

75%

Jetel luční diploidní

20%

Festulolium jílkové

5%

Jílek mnohokvětý

20%

Jílek vytrvalý

16%

Kostřava luční

19%

Bojínek luční

15%

Lipnice luční

8%

Jetel luční

20%

Jetel zvrhlý

2%

Jílek mnohokvětý

10%

Srha laločnatá pozdní

25%

Kostřava rákosovitá

25%

Jílek vytrvalý

5%

Bojínek luční
LOUKA DO SUCHA
Lipnice luční
BIO vytrvalá
Vojtěška setá

5%

VOJTĚŠKO - JETEL

VOJTĚŠKOJETELOTRÁVA

LOUKA BIO vytrvalá

8%

Velmi výkonná pozdní jetelotravní směs na
Výsevek 18-20 kg/ha
ornou půdu.
Typická vojtěškotravní směs do nižších a
středních poloh.
Výsevek 18-20 kg/ha

Vojtěškotravní směs do nižších a středních poloh
bez mezirodových hybridů.
Výsevek 18-20 kg/ha

Intenzívní směs vhodná do ŘVO a teplé BVO, v
níž jetel zpomaluje stárnutí.
Výsevek 18-20 kg/ha

Intenzívní směs vhodná do ŘVO a teplé BVO, v
níž jetel zpomaluje stárnutí a festulolium je
zdrojem sacharidů.
Výsevek 18-20 kg/ha

Kompletní certifikovaná směs pro bio-pěstitele.
Určena k zakládání vytrvalých porostů,
především lučního charakteru. Je složena z
jemných trav, dává dobrý výnos píce a snese i
občasné spásání. Obsahuje významný podíl
jetelovin, včetně vytrvalého jetele zvrhlého.

Výsevek 33-38 kg/ha

Špičková směs složená z rav a jetelovin,
které velmi dobře snáší sušší podmínky.
Druhy a odrůdy ve směsi jsou vhodné nejen na
silážování, ale velmi dobře se suší a snesou i
občasné pastevní využití. Typ švýcarského jetele
lučního (tzv. Mattenklee) je výrazně vytrvalejší
než běžné luční jetele. Směs je doplněna o
vojtěšku a štírovník, kterí taktéž velmi dobře
snáší sucho.

15%

Jetel luční švýcarský Dafila

6%

Štírovník růžkatý

1%
Výsevek 33-38 kg/ha

PASTVINA BIO vytrvalá
i pro CHKO (bez hybridů a
tetraploidních odrůd)

Jílek dipl. mnohokvětý

16%

Jílek vytrvalý

20%

Kostřava luční

12%

Bojínek luční

15%

Lipnice luční

10%

Jetel luční

23%

Jetel plazivý

2%

Štírovník růžkatý

2%

Vytrvalá pastevní směs pro bio- pěstitele. Je
určena především pro intenzivně využívané
pastviny ve středních a vyšších polohách s
větší jistotou srážek. Složení je vyvážené a
jsou v ní zastoupeny především odrrůd
raných, rychle rostoucích trav s jemnými
listy. Druhy trav a jetelovin jsou vybrány tak, aby
směs bylo možné využít k výsevům
i v CHKO.

Výsevek 33-38 kg/ha

UNIVERSAL BIO pro
luční a pastevní využití

Jílek mnohokvětý

10%

Srha laločnatá pozdní

35%

Jílek vytrvalý

14%

Bojínek luční

10%

Kostřava luční

8%

Lipnice luční

7%

Jetel luční

12%

Jetel zvrhlý

2%

Štírovník růžkatý

2%

Velmi raná louka/pastvina. Je velice
výkonná a první píci doporučujeme
skliditvýkonná a první píci doporučujeme sklidit
velmi brzy, nejpozději na začátku metání srhy. V
případě pastvy od začátku sezóny doporučujeme
pást jen část porostu a
zbytek sklidit , aby nezestárnul. Další seče
lze bez problému opět pást. Směs je
univerzální i svými nároky - snáší vlhko i
přísušky. Vyžaduje kosení nepopasků.

Výsevek 33-38 kg/ha

DOSEV BIO
i pro CHKO

Jílek vytrvalý

20%

Jílek dipl. mnohokvětý

15%

Bojínek luční

15%

Kostřava luční

15%

Jetel luční

34%

Štírovník růžkatý

1%

Směs se zvýšeným podílem jetelovin je
vhodná pro založení dočasné pastviny nebo
pro přísev tradičních luk a pastvin.
Optimální je využití na stanovištích s
dostatkem srážek včetně vyšších poloh. Je
složená z trav a jetelovin, které je možné
vysévat i v CHKO.

Výsevek 20-40 kg/ha

Klasická jetelotravní směs na ornou půdu.
Jetel diploid. luční

60%

Jílek mnohokvětý

40%

Jetel alexandrijský

71%

Jílek mnohokvětý

29%

JETELOTRÁVA BIO

JEDNOLETÁ
JETELOTRÁVA BIO

Výsevek 20-40 kg/ha

Jednoletá intenzivní pícní směs. Může být i
výkonnou a kvalitní náhradou v případě
ztáty jetele nebo tradiční jetelotrávy.
Výsevek 17-25 kg/ha

Složení směsí a % zastoupení odrůd se může lišit od této nabídky. Informujte se proto u našich obchodnich zástupců.

