PASTEVNÍ SMĚSI
Název směsi

PASTVINA - raná

PASTVINA - pozdní
TOP

PASTVINA bez
jetele
TOP

PASTVINA ZÁTĚŽ
masný skot

EKOSMĚS PRO
PASTEVNÍ VYUŽITÍ
(vytrvalost 3-5 let
vhodná i pro
přísevy)

KONĚ I.

Složení směsi
Jílek vytrvalý ABER
Jílek vytrvalý stř. raný
MHR Perun
MHR Felina/Hykor
Bojínek luční
Kostřava Červená
Lipnice luční
Jetel luční - 2n
Jetel plazivý
Kostřava Luční
Bojínek luční
Srha laločnatá pozdní
Kostřava červená
Jílek vytrvalý stř.pozdní
Jílek vytrvalý ABER
MRH Felina/Hykor
Lipnice luční
Jetel luční - 2n
Jetel plazivý
Srha laločnatá pozdní
Jílek mnohokvětý
Jílek vytrvalý s.pozdní
Jílek vytrvalý ABER
MRH Felina/Hykor
MRH Perun/Bečva
Kostřava červená
Bojínek luční
Lipnice luční
Kostřava rákosovitá
MRH Felina/Hykor
Bojínek luční
Jílek vytrvalý st. Pozdní
Jílek hybridní
Lipnice luční
Jetel luční
Jílek mnohokvětý BIO
Jílek vytrv.Aber BIO
Kostřava luční BIO
Bojínek luční BIO
Jetel luční BIO
Kostřava rákosovitá
MRH Felina/Hykor
Bojínek luční
Jílek vytrv. stř. raný
Lipnice luční

%

Popis směsi

10
10
15
15
18
10
10
10
2
8
15
15
10
10
10
10
10
10
2
15
10
10
10
10
10
10
15
10
30
10
15
12
10
13
10
20
30
20
15
15
35
10
30
15
10

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 30-35 kg/ha
TOP směs - travní směs složená
z vybraných špičkových odrůd trav. Je určena pro
postupné spásání. Porost pomaleji stárne a má vysoký
obsah sacharidů, který ještě zvyšuje zařazení festulolií,
pozdního jílku vytrvalé ze skupiny Aber a jemné
pozdní srhy Greenly. Směs lze na přání doplnit
zařazením osiva štírovníku růžkatého. Výsevek 30-35
kg/ha

TOP směs - travní směs složená
z vybraných špičkových odrůd trav a se zvýšeným
obsahem cukrů (díky festuloliím, jílku Aber a pozdní
srze.) Je určena pro velmi intenzivní porosty, kde
např. kvůli zaplevení šťovíkem nelze udržet jeteloviny.
Výsevek 30-35 kg/ha
Intenzivní pastvina bez jetele
plazivého určená pro masný skot.
Vyznačuje se značným nárůstem
hmoty a odolnosti k sešlapání.
Obsahuje jílek vytrvalý AberAvon
se zvýšeným obsahem cukru.
Výsevek 30-35 kg/ha
Pastevní směs z trav a jetele certifikovaných
v EKO režimu. Je vhodná zejména do podmínek s
dostatkem srážek, i do vyšších poloh. Obsahuje jílek
vytrvá. AberAvon se zvýšeným obsahem cukru.
Výsevek 35-40 kg/ha
Travní směs je určena jak
pro pastvu koní, tak i pro využití na seno. Vytváří
vysoce intenzivní travní porostty bez jetelů.
Výsevek 35-40 kg/ha

