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Reprezentatívne skúšobné stanice:
Na tvorbu portfólia trávnatých zmesí spoločnosti Barenburg sa použili výsledky z nasledovných skúšobných staníc ÚKSUP:

Region Nadmorská výška Reprezentatívne skúšobné stanice

West nadmorská výška 0 – 100 metrov

Middle nadmorská výška > 300 metrov 

East - Low nadmorská výška < 400 metrov

East - High nadmorská výška > 400 metrov

Bodorová

West

Belusa

Vranov

Spišská Belá

Spišské Vlachy
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Spoločnosť Barenbrug produkuje svoje zmesi kŕmnych tráv 
za použitia najlepších odrôd, pričom ich vlastnosti vhodne 
kombinuje tak, aby spĺňali všetky požiadavky konečných 
užívateľov.

Agrotrans a Barenbrug
Kŕmne trávne zmesi spoločnosti Barenbrug sú na trhu 
Slovenskej republiky výhradne distribuované spoločnosťou 
Agrotrans zo Šamorína. Táto spoľahlivá spoločnosť 
má v oblasti kvality a služieb rovnako dobrú povesť 
ako Barenbrug. Technický tím spoločnosti Agrotrans je 
chovateľom dobytka kedykoľvek k dispozícii, aby im 
pomáhal s riešením technických problémov. V prípade 
potreby sa môže navyše oprieť aj o znalosti odborníkov na 
krmivá pracujúcich priamo v spoločnosti Barenbrug.

Regionálna adaptácia miešaniek
Vzhľadom na rozdiely v klimatických podmienkach 
Slovenskej republiky, táto brožúra obsahuje odporúčané 
zmesi pre jednotlivé regióny krajiny. Na základe odlišných 
klimatických podmienok sa rozlišuje východná, stredná 
a západná časť Slovenskej republiky. Najlepšie odrody boli 
pre tieto regióny vybrané na základe skúšok vykonaných 
v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom 
poľnohospodárskym (ÚKSÚP). Vďaka tomuto postupu 
sú chovateľom ponúkané zmesi s vysokou regionálnou 
adaptabilitou, schopné prinášať mimoriadne výsledky. 

Je prirodzené, že pre vaše pastviny hľadáte tú 
najlepšiu trávu. Spoločnosť Barenbrug vám 

ponúka výnimočné riešenia pre čo najefektívnejšie 
pastevné hospodárstvo. Bez ohľadu na to, či sa 
to týka trvanlivosti, stimulácie bachora, odolnosti 
voči hrdzi, chutnosti, schopnosti využiť dodávaný 
dusík, alebo vysokej tvorby sušiny. V tejto 
brožúre sa dočítate všetko potrebné o pastevných 
zmesiach spoločnosti Barenbrug a o ich špeciálnom 
prispôsobení na podmienky Slovenska.

Viac než 100 rokov skúseností so šľachtením trávy!
Barenbrug je holandská spoločnosť zaoberajúca sa 
predajom trávnych semien s viac ako 100 ročnými  
skúsenosťami v odbore. Dvadsať obchodných spoločností 
a desať vlastných pestovateľských staníc rozmiestnených 
po celom svete na piatich kontinentoch robí zo spoločnosti 
Barenbrug jedného z najdôležitejších hráčov na trhu 
s trávovými semenami. 
Hlavné činnosti spoločnosti zahŕňajú šľachtenie odrôd tráv, 
produkciu semien a ich marketing. Okrem trávových odrôd 
sa spoločnosť Barenbrug zameriava aj na šľachtenie ďatelín 
a lucerny. 

Spoločnosť Barenbrug hrala vždy vedúcu úlohu v odvetví 
chovu mliečneho dobytka, pričom za obdobie svojej 
existencie priniesla na trh množstvo inovatívnych kŕmnych 
miešaniek. Tieto kvalitné produkty dokážu vyhovieť všetkým 
potrebám a požiadavkám moderných chovateľov dobytka 
zo Slovenskej republiky.

Dôležité vlastnosti
Pre všetkých chovateľov dobytka je najdôležitejšou 
otázkou výška produkcie krmiva. Zber vysokokvalitného 
objemového krmiva prináša vyššiu produkciu mlieka na 
dojnicu a nižšie kŕmne náklady na kilogram mlieka, ako aj 
kilogram prírastku. Program šľachtenia miešaniek spoločnosti 
Barenbrug sa preto zameriava na nasledovné dôležité 
vlastnosti: 

• vysoká produkcia sušiny
• výnimočná trvanlivosť
• maximálna odolnosť voči zime
• znášanlivosť voči suchu a vysokým teplotám
• vysoká stráviteľnosť a chutnosť
• vynikajúca odolnosť voči chorobám
• excelentná hustota porastu

Detailed information at www.barenbrug.biz/yellowjacket

Správna tráva pre všetkých 
moderných chovateľov dobytka
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NutriFibre je nový koncept trávnej miešanky na siláž. Základ NutrFibre tvorí 
jemnolistá kostrava trsteníkovitá, vyšľachtená v rámci medzinárodného programu 
Royal Barenbrug Group „Tráva pre vysoko produktívne dojnice“. NutriFibre v 
sebe kombinuje zvýšený obsah minerálnych látok, produkčnú schopnosť 
s vysokým obsahom bielkovín, stráviteľné bunkové steny bohaté na vlákninu 
a charakteristické silné zakorenenie.

NutriFibre poskytuje, v porovnaní s inými druhmi 
tráv, najvyššiu celkovú produkciu bielkovín 
a energie na hektár. Vďaka tomu NutriFibre 
umožňuje poľnohospodárom šetriť na nákupe 
kŕmnych koncentrátov, čo znižuje náklady na 
produkciu mlieka. Trojročný výskumný pro-
jekt potvrdil, že NutriFibre poskytuje o 30% 
viac sušiny a o 30% viac bielkovín z jednotky 
plochy ako Mätonoh trváci. NutriFibre má 
dlhú životnosť a zabezpečuje vysoké výnosy 
po dobu najmenej desať rokov s neklesajúcou 
produktivitou.

NutriFibre dobre znáša aj dlhšie obdobia sucha. 
V suchých periódach je NutriFibre schopná 
absorbovať vodu aj z hlbších vrstiev pôdy. Počas 
suchých letných mesiacov tráva rastie naďalej, 
čím vytvára až o 47% vyšší výnos v porovnaní 
s ostatnými trávami. Ďalšou výhodou je to, že 
sucho v poraste nespôsobuje vyholené miesta, 
kde by sa mohli uchytiť buriny. Je oprávnený 
predpoklad, že v nasledujúcich desaťročiach sa 
pravdepodobnosť suchých a horúcich letných 
období bude zvyšovať. Vďaka svojej schopnosti 
hlbokého zakorenenia je NutriFibre vysoko 
adaptabilná k týmto suchým obdobiam.

Tráva s vysokou 
úžitkovosťou 

Suchovzdorná 
tráva 
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4x  

Lepšie

Tráva s vysokým 
obsahom živín 

Tráva s účinnými 
vláknami 

Hlboké korene NutriFibre umožňujú rastlinám 
prijať až o 15% viac fosforu, v porovnaní s inými 
druhmi tráv. Efektívne využívanie živín zároveň 
zamedzuje ich stratám. Vzhľadom k tomu, že 
NutriFibre optimálne využíva hnojivá, získavajú 
poľnohospodári, pri rovnakej úrovni hnojenia, 
väčšie výnosy v porovnaní s inými trávami. 
NutriFibre môže zakoreňovať do hĺbky až nad 
100 cm, v porovnaní  s iba v priemere 25 cm 
mätonohu trváceho.  To umožňuje NutriFibre 
využiť až 96% živín obsiahnutých v pôde.

NutriFibre obsahuje listy, ktoré stimulujú aktivitu 
prežúvania u kráv. To je nevyhnutné pre zdravú 
činnosť bachora. Zvyšuje produkciu slín, čo 
slúži na reguláciu pH bachora. Moderné 
kŕmne dávky obsahujú vysoké množstvo rýchlo 
rozložiteľných sacharidov (škrob, cukor). Tieto 
sacharidy sú v bachore rozložené na kyseliny. 
Kvôli acidóze je v ohrození akumulácia kyselín 
v bachore kravy. Acidóza bachora spôsobuje 
ochorenie kráv a nižšiu produkciu. NutriFi-
bre ponúka riešenie prostredníctvom svojich 
účinných vlákien pre zdravé a výnosnejšie kravy.
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Zekonomického hľadiska sú pastviny význam-
nou súčasťou každej dobytčej farmy. Z z celo-

svetového  hľadiska stáda dobytka rastú, ako aj ich 
celková úžitkovosť. To je dôvod prečo  
poľnohospodári neustále hľadajú spôso ako zvýšiť 
efektivitu svojich pastvín. Je potrebný vyvážený 
príjem krmiva. To je dôvod prečo majú vysoko 
výkonné pastviny zásadný význam pre dlhodobú 
ziskovosť fariem. Kľúčom k úspechu sú pastviny, 
ktoré ročne produkujú obrovské množstvo trávy.

Tieto pastviny môžu byť kombinované s ďatelinovinami, s 
cieľom stimulovať výnos už pri strednej/nízkej úrovni hnojenia. 
Ďatelina viaže dusík cez koreňový systém, a preto predstavuje 
pre trávne porasty „prírodné“ hnojenie. Ďatelina lúčna, ako aj 
plazivá zvyšujú produkciu bielkovín ako u lúčnych, tak aj 
pasienkových porastov.

Pastviny 
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Miešankách GreenSpirit

GreenSpirit Structur Účinná vláknina a kŕmna hodnota v jednom
GreenSpirit Standard Miešanka pre všetky oblasti
GreenSpirit Nížina I Optimálna úroda trávy
GreenSpirit Nížina II Optimálna úroda trávy

GreenSpirit Podhorie I Optimálna úroda trávy

GreenSpirit Podhorie II Optimálna úroda trávy
GreenSpirit Complex  2-ročná vysokoprodukčná tráva
GreenSpirit Sprint Miešanka na prísevy

Hodnota trávnych porastov  GreenSpirit
Testy ofi ciálnych inštitúcií,, ako aj skúsenosti z farmárskej 
praxe ukázali, že odrody v miešankách GreenSpirit produkujú 
minimálne o 5% väčšiu celkovú hodnotu krmiva ako bežné 
trávne miešanky. To je o 600 až 700 kg sušiny viac na 1 ha, 
čo je dostatok bielkovín a energie na produkciu 1000 kg 
mlieka. 

Výhradná distribúcia
GreenSpirit  je v celej Európe distribuovaný prostredníctvom 
výhradných zástupcov spoločnosti BARENBRUG

GreenSpirit

Vysoká  produkcia trávy, 
lepšie chuťové vlastnosti

GreenSpirit je naša originálna línia miešania trávy a ďateliny 
pre vysoko produkčné farmy a ponúka riešenie pre mo-
derných poľnohospodárov. Ponúkané miešanky GreenSpirit 
vyhovujú pre každý spôsob využívania trávneho porastu a 
systému riadenia farmy. Poskytujú vysoký výnos kvalitnej 
krmoviny, lepšiu chutnosť a zlepšujú zdravotný stav zvierat.

Maximalizácia úrod
Miešanky GrenSpirit sú vyvážene zložené zo špičkových 
odrôd BARENBRUG, takže poľnohospodár dostáva iba tú 
najvyššiu kvalitu Tieto miešanky poskytujú odolné a vysokok-
valitné pastviny, ktoré zaručujú vysoký obsah bielkovín, 
vysoký obsah energetických látok a účinnej vlákniny v čerstvej 
tráve i siláži.
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Účinná vláknina a 
kŕmna hodnota v 
jednom

• Špeciálna miešanka na báze 
technológie NutriFibre.

• Objemové krmivo s energiou a bielkovinami pre viac 
mlieka.

• Bohatá na účinnú vlákninu pre zdravie dobytka.
• Až o 30% vyšší výnos ako bežné trávne porasty.
• Efektívne využitie živín z pôdy.
• Hlboké zakorenenie zaisťuje vynikajúcu odolnosť voči 

suchu.

Viac mlieka a mäsa z trávy!

•Výsevok : 50 kg/ha

Technologické údaje 

Structur

Zloženie*:
Barolex/Bardoux Festuca arundinacea 40%
Barelite/Bariane Festuca arundinacea 45%
Barkamaz Lolium perenne 15%

Standard 

Miešanka pre všetky 
oblasti 

Špeciálna zmes, ktorá bola 
dokonale prispôsobená na účely spásania. Obsahuje veľmi 
chutné a stráviteľné odrody vyznačujúce sa výnimočnou 
odolnosťou voči spásaniu. Táto zmes obsahuje vyšší podiel 
mätonohu trváceho. Zmes GreenSpirit Standard je vhodná 
na dlhodobé používanie vo všetkých regiónoch krajiny a je 
veľmi dobre prispôsobená na použitie v rámci intenzívnych 
systémov spásania. 

•Výsevok : 35 - 45 kg/ha

Technologické údaje 

Zloženie*:
Barkamaz Lolium perenne 30%
Mara  Lolium perenne 20%
Barfl eo/Barpenta Phleum pratense 20%
Pradel/Baraika Festuca pratensis 25%
Alice/Tasman Trifolium repens   5%
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Optimálna úroda 
trávy 

Táto miešanka je určená pre 
dlhodobé využívanie vo 
všetkých nížinných oblastiach 
západného, stredného a 
východného Slovenska, kde sú 
dobré vlahové pomery buď atmosferické, alebo s vyššou 
hladinou spodnej vody. Do miešanky boli zaradené odrody 
najviac prispôsobené daným podmienkam, s vysokou 
chutnosťou, vytrvalosťou a odolnosťou voči zime. Výborná 
tvorba sušiny s vysokým obsahom energie poskytuje vysoký 
príjem živín pre dobytok. Táto miešanka je určená na 
kombinované využitie, t.j. po prvej kosbe je možné ju 
využívať aj na spásanie. 

Optimálna úroda 
trávy 

Táto zmes je vhodná na použitie 
v rámci dlhodobých intenzívnych systémov pastevného 
hospodárstva. Za účelom maximalizácie výnosu vyžaduje 
dostatočné hnojenie dusíkom. Je veľmi dobre adaptovaná 
na kosbu, pričom je možné použiť ju aj na účely menej 
intenzívneho spásania. Obsahuje odrody vyznačujúce sa 
vysokou vytrvalosťou, odolnosťou voči zime, vynikajúcou 
tvorbou sušiny, výbornou odolnosťou voči chorobám a 
výnimočnou chutnosťou a stráviteľnosťou. 

Nížina I Nížina II 

Zloženie*:
Barkamaz Lolium perenne 40%
Intensiv Dactylis glomerata 30%
Pradel/Baraika Festuca pratensis 25%
Alice/Tasman Trifolium repens   5%

Zloženie*:
Bartasja Lolium perenne 20%
Barkamaz Lolium perenne 20%
Barfl eo/Barpenta Phleum pratense 30%
Pradel/Baraika Festuca pratensis 25%
Alice/Tasman Trifolium repens   5%

•Výsevok : 35 - 45 kg/ha

Technologické údaje 

•Výsevok : 35 - 45 kg/ha

Technologické údaje 
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Viac mlieka a mäsa z trávy!

Podhorie I Podhorie II

Optimálna úroda 
trávy 

Vysoko výživná a chutná zmes s 
výnimočnou stráviteľnosťou. Táto zmes zabezpečuje 
dojniciam vysoký príjem živín, ktorý vedie k zvýšenej 
produkcii mlieka. Táto miešanka obsahuje vybrané odrody, 
ktoré priniesli najlepšie výsledky počas skúšok na Slovensku 
a preukázali vysokú adaptabilitu na klimatické podmienky 
obvyklé v tejto časti krajiny. Ide o zmes vhodnú na dlhodobé 
používanie. 

Optimálna úroda 
trávy 

Zmes s výbornou produkciou 
trávy vo vyšších nadmorských výškach vďaka použitiu odrôd 
s výnimočnou odolnosťou voči zime, ktoré sa zároveň 
vyznačujú vynikajúcimi parametrami tvorby sušiny, chutnosti, 
odolnosti voči chorobám a stráviteľnosti. GreenSpirit 
predstavuje zmes určenú na dlhodobé používanie za účelom 
tvorby sena a siláže. Zároveň je ju možné používať aj na 
obmedzené spásanie. 

•Výsevok : 35 - 45 kg/ha •Výsevok : 35 - 45 kg/ha

Technologické údaje Technologické údaje 

Zloženie*:
Bartasja Lolium perenne 30%
Barfl eo/Barpenta Phleum pratense 20%
Intensiv Dactylis glomerata 15%
Pradel/Baraika Festuca pratensis 30%
Alice/Tasman Trifolium repens   5%

Zloženie*:
Bartasja Lolium perenne 35%
Barfl eo/Barpenta Phleum pratense 25%
Pradel/Baraika Festuca pratensis 35%
Alice/Tasman Trifolium repens   5%
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Sprint 

* Soiuri selecţionate în funcţie 
de condiţiile locale

Miešanka na prísevy 

Táto zmes, určená na dlhodobé 
spásanie sa vyznačuje rýchlym zapojením sa porastu, 
pričom sa hodí do tých oblastí, v ktorých mätonoh trváci 
nemá problémy s vytrvalosťou. Zmes vytvára hustú pažiť, 
ktorá dobytku veľmi chutí. Táto ďatelino-trávna zmes sa 
vyznačuje vysokou stráviteľnosťou, vďaka čomu je ju možné 
používať aj na produkciu siláže. Zmes GreenSpirit Sprint je 
tiež vhodná na prísevy pastvín po zime. 

• Výsevok : 25 - 30 kg/ha

Technologické údaje 

Zloženie*:
Mara  Lolium perenne 30%
Bartasja Lolium perenne 30%
Barkamaz Lolium perenne  35%
Alice/Tasman Trifolium repens   5%

2-ročná 
vysokoprodukčná 
tráva 

Vysoko produktívna zmes 
určená na kosbu na krátkodobých úhoroch (1 – 2 roky). 
Zmes GreenSpirit Complex sa vyznačuje vysokou tvorbou 
sušiny pri vysokom prísune dusíka. Veľmi dobre sa hodí na 
výrobu siláže a sena. Vďaka kombinácii mätonohov 
mnohokvetého a trváceho, a ďateliny lúčnej, zmes Green-
Spirit Complex prináša aj výnimočné úrody živín (z energe-
tického a proteínového hľadiska). GreenSpirit Complex je 
možné používať ako hlavnú plodinu (jarný výsev), alebo ako 
medziplodinu po zbere obilnín alebo kukurice. 

•Výsevok : 40 - 45 kg/ha

Technologické údaje 

Complex

Zloženie*:
Barkamaz Lolium perenne 20%
Barextra/Barpluto Lolium multifl orum 30%
Barprisma/Barelli Lolium multifl orum 30%
Spurt/Agil Trifolium pratense 20%
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Výbehy a pastviny pre kone

Horse Master

Najlepšia pastevná 
zmes pre kone

Špeciálne navrhnutá zmes určená na spásanie koňmi. 
Obsahuje trávy, ktoré dokážu odolávať spásaniu na  krátko, 
ktoré je charakteristické pre tieto druhy zvierat. Zmes Horse 
Master udržiava vysokú hustotu pažite, vďaka čomu dáva 
menšiu šancu burinám. Zároveň je veľmi odolná voči zime. Je 
ju možné používať ako pri intenzívnych systémoch, tak aj pri 
systémoch s nízkym prísunom dusíka. 

•Výsevok : 80 kg/ha

Technologické údaje 

Každý majiteľ koní chce pre svoje zvieratá iba to 
najlepšie. To zahŕňa pastvinu, po ktorej môžu kone 
bezpečne behať, a ktorá obsahuje zdravú trávu 
vhodnú pre kone. Bohužiaľ sa mnoho koní pasie na 
na pastvinách, ktoré sú primárne určené pre 
dobytok, alebo na pastvinách s množstvom vyho-
lených miest, so všetkými negatívami čo to so 
sebou prináša.

Požiadavky na pasienok pre dobytok sú úplne odlišné od 
požiadaviek pre pasienky pre kone. Pasienky pre dobytok 
produkujúvysoké množstvo energetických látok a voľných 
cukrov. Kone naopak potrebujú krmivo s vysokým obsaho 
vlákniny. Horse Master je , v tomto smere, imovatívna 
miešanka ideálne skombinovaná pre pastvu koní. Odrody 
použité v miešanke Horse Master sú navyše extrémne odolné 
voči vyšľapávaniu pri behu koní na pasienku.

Zloženie*:
100%  Horse Master
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Horse Master Hay

Tráva na seno, alebo 
senáž

• Tie najlepšie trávy na výrobu sena a senáže
• Spoľahlivejšie a bezpečnejšie ako prírodné sená
• Najzdravšia tráva pre kone s nízkym obsahom fruktanov 
 a vysokým obsahom vlákniny
• Vertikálne rastúce druhy tráv, ktoré sú ľahko usušitelné
• Spoľahlivé výnosy za sucha , aj mokra
• Nie sú vhodné na pastvu

Sheep Master

Pastevná zmes pre 
ovce 

Špeciálne navrhnutá zmes určená na spásanie ovcami  a 
kozami. Obsahuje trávy, ktoré dokážu odolávať  spásaniu na 
krátko, ktoré je charakteristické pre tieto druhy zvierat. Zmes 
Sheep Master udržiava vysokú hustotu pažite, vďaka čomu 
dáva menšiu šancu burinám. Zároveň je veľmi odolná voči 
zime. Je ju možné používať ako pri intenzívnych systémoch, 
tak aj pri systémoch s nízkym prísunom dusíka. 

•Výsevok : 40-50 kg/ha •Výsevok : 45-50 kg/ha

Technologické údaje Technologické údaje 

Zloženie*:
100%  Horse Master Hay

Zloženie*:
Mara  Lolium perenne 35%
Baron  Poa pratensis 20%
Barustic/Barjessica Festuca rubra 20%
Barfl eo/Barpenta Phleum pratense 20%
Alica/Tasman Trifolium repens   5%

13



Lucerna
Lucerna je rastlina vyznačujúca sa hlbokým 
koreňovým systémom, s výbornou odolnosťou voči
suchu. Počas letného obdobia dokáže produkovať 
nadpriemerné výnosy sušiny bohatej na proteíny. 

Ak ešte nebola lucerna na danom poli nikdy v minulos-
ti pestovaná, pred sejbou je nevyhnutné ošetriť semená 
nitrogénnymi (Rhizobium) baktériami. V opačnom prípade 
sa lucerne nepodarí zafi xovať v koreňoch vzdušný dusík. 
Spoločnosť Barenbrug sa pri šľachtení nových odrôd za-
meriava na nasledovné vlastnosti: výnos sušiny, proteínová 
úroveň, stráviteľnosť, odolnosť voči chorobám a poliehaniu, 
trvanlivosť a rýchlosť rastu.

Yellow Jacket
Garantované vysoké výnosy 
lucerny vďaka vylepšenému 
ošetreniu osiva Yellow Jacket

Yellow Jacket – ošetrenie rizo-
biálnymi baktériami predstavuje 
vylepšenú úpravu osiva lucerny od spoločnosti Barenburg. 
S využitím novej technológie je v ochrannej polymérovej 
matrici uložené vysoké množstvo účinných rizobiálnych 
baktérií. Vďaka prídavku živín zahŕňajúcich všetky podstatné 
minerály a stopové prvky je tento výrobok vynikajúci na 
zlepšenie rastu a zvýšenie produkcie krmovín.

Ďatelinoviny
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Artemis

Artemis je možné kosiť veľmi skoro 
(pred kvitnutím) čoho výsledkom je viac 
Mj NEL  na kg suchej hmoty a vyšší 
obsah bielkovín.Táto odroda má vyso-
ké ročné výnosy suchej hmoty a veľmi 
vysokú rezistenciu voči háďatkám.

Vlastnosti:
• Nová odroda s triedou dormancie 4,5
• Vysoký obsah proteínov 
• Vysoká produkcia sušiny
• Výborná rezistencia voči nematódam
• Vynikajúca chutnosť

Hustota výsevu:  
18 - 25 kg na hektár

Alice 

Ďatelina plazivá (Trifolium 
repens)

Ďatelina plazivá rastie na pastvinách a 
úhoroch. Jej korene dokážu preniknúť 
do zeme až do hľbky 1 metra, čo ju 
robí menej náchylnou na sucho. Ďate-
lina fi xuje vzdušný dusík v pôde, ktorý 
sa neskôr stáva dostupným pre trávy.
Odroda s veľkými listami, vybraná 
špeciálne za účelom vysokých výnosov a lepšieho spása-
nia vzhľadom na veľkosť listov. Odroda Alice sa vyznačuje 
najlepším jarným rastom spomedzi všetkých ostatných odrôd 
tejto kategórie, vďaka čomu prináša výnimočné výnosy 
počas prvej jarnej kosby. ALICE je veľmi agresívna odroda, 
ktorá odoláva intenzívnym systémom pastvinného hospodár-
stva. 

Technologické údaje

Hustota výsevu:   
12 - 15 kg na hektár

Spurt/Agil  

Ďatelina lúčna (Trifolium 
pratense)

Ďatelina lúčna predstavuje veľmi cennú 
krmovinu, ktorú je možné pestovať na 
všetkých typoch pôd, dokonca aj na 
kyslých.
Spurt/Agil: Nová diploidná odroda. 
Vysoko odolná voči zime s výnimočnou 
vytrvalosťou. Odroda Spurt/Agil sa 
vyznačuje výnimočnou konkurencieschopnosťou voči trávam 
a prináša vysoké výnosy. Odolnosť voči chorobám tejto 
odrody je obdivuhodná. 

Technologické údaje

Hustota výsevu:   
12 - 15 kg na hektár

Alexis

Veľmi spoľahlivá odroda, ktorá sa do-
káže adaptovať na rôzne podmienky. 
Produkuje veľký ročný výnos dobre strá-
viteľnej sušiny s výnimočnou produkciou 
predovšetkým počas letného obdobia.

Vlastnosti:
• Zimné obdobie vegetačného kľudu: 5,0
• Vysoký výnos sušiny 
• Výborná schopnosť a rýchlosť počiatočného rastu
• Vysoký obsah proteínov
• Dobrá odolnosť voči poliehaniu

Hustota výsevu:  
18 - 25 kg na hektár
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Great in Grass
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