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Osivo & Věda s DLF
Když zasejete osiva od společnosti DLF, získáte nejen osivo, ale i nejnovější
vědecké poznatky. Jsme největší firma na světě, která se zabývá trávami
a jetelovinami. Výzkum a vývoj tvoří základ našeho podnikání. Naši šlechtitelé
hledají nové a lepší materiály na základě aktuálních požadavků trhu.
Bez ohledu na to, kde se ve světě nacházíte, budete vždy v dosahu našich
výrobků prostřednictvím naší mezinárodní sítě.
Vynikající travní směsi pro každého pěstitele a chovatele
Každé hospodářství je svým způsobem specifické. Naše odborné týmy Vám
pomohou najít ten správný produkt pro Váš způsob hospodaření. Pro Vaše zvířata,
půdu i podnebí. Kdykoli nám můžete zavolat a my Vám pomůžeme s výběrem
vhodné pícní směsi, která zvýší kvalitu a výnos Vašich porostů.
Výhody investování do produktů od DLF
Naším cílem je usnadnit Vám život jako zemědělci. Jedním ze způsobů, jak toho
dosáhnout, je zvýšit Vaše příjmy zvýšením produkce mléka a masa.
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Kořeny vysokých výnosů
K dosažení vysoké užitkovosti zvířat potřebujete
nezbytně dostatek kvalitního krmiva. Dostatečnou
kvalitu i kvantitu krmiva je, v důsledku měnících
se klimatických podmínek, stále obtížnější zajistit.
Jedním z faktorů ovlivňujících růst rostlin je rozvoj
kořenové soustavy. Odrůdy s bohatší kořenovou
soustavou lépe odolávají stresovým situacím, zejména
suchu.
DLF se jako jeden z partnerů podílí na zařízení
RadiMax, kde se zkoumá růst a vývoj kořenové
soustavy. Výsledky ukazují, že různé odrůdy a druhy
vykazují odlišnou dynamiku rozvoje kořenové
soustavy a reakci na sucho. Obecně odrůdy s hlubší
a mohutnější kořenovou soustavou lépe odolávají
suchu a přijímají vodu a živiny z nižších vrstev půdy.
Další možností je stimulace rozvoje kořenové
soustavy při založení porostu, jako využíváme u směsi
MEADOWMAX START.

Bohatý a hluboko kořenící systém pro rostlinu znamená
• Lepší růst během jara a při častém letním suchu
• Vyšší produkci píce a její udržitelnost
• Efektivní příjem živin
• Zlepšení struktury půdy
Informace o zařízení RadiMax
DLF společně s Kodaňskou univerzitou zkoumá kořenovou
architekturu odrůd v zařízení RadiMax.
RadiMax je nejpokročilejší zařízení pro screening kořenů
na světě. Umožňuje zobrazování kořenů až do hloubky
3,0 m. Současně mohou být rostliny vystaveny
zhoršujícím se podmínkám, které jsou zapříčiněny
vlivem zvyšujícího se sucha, a to díky gradientu vlhkosti
půdy, který může být indukován v systému. Tímto
způsobem může být výkon plodin za sucha přímo spojen
s kořenovým systémem.

naskenujte QR kód a
navštivte náš web
www.dlf.cz
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Novinky z Hladkých Životic
Každoročně optimalizujeme složení směsí tak, aby co nejvíce odpovídaly
požadavkům zákazníků. K tomu nám slouží výsledky pokusů směsí, které
se provádí na naší šlechtitelské stanici v Hladkých Životicích. Na stanici
pravidelně testujeme jak standardní sortiment, tak samozřejmě zkoušíme
i nové odrůdy a nová složení.
V tomto roce bude zařazeno do pastevních směsí nové kostřavovité festulolium HIPAST s vynikající kvalitou píce. Dále také pozdní odrůdy srhy
laločnaté ATHOS a ALDEBARAN, určené zejména do směsí do sucha
a na seno, kde vycházíme vstříc požadavkům chovatelů koní.
Novinkou v sortimentu od roku 2020 je i osivo, které je ošetřeno stimulátorem růstu MEADOWMAX START pro rychlejší a rovnoměrnější vzcházení
a lepší růst kořenů. Velikost kořenového systému je jedním z faktorů
ovlivňující odolnost vůči stresu, jakým je například sucho.
Úplnou novinkou v sortimentu DLF jsou směsi meziplodin VitalMax pro
greening a pro krmné účely, kde budeme využívat nové odrůdy jetele
nachového ROKALI a KARIBA.

Buďte
s námi
ve spojení:

@dlf.cz

DLF CZ
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Nejoblíbenější směsi
Cutmax 1 – intenzivní jetelotravní směs

Louka 6 – na seno do sucha

Typická jetelotravní směs s vysokým podílem jetele
lučního pro pěstování na 2–3 roky. Zajistí vysokou
produkci píce s velmi dobrým obsahem dusíkatých látek.
Díky zastoupení jílkovitého i kostřavovitého typu festulolia
je i velmi snadno silážovatelná.
Využití porostu – senáž

Směs k výrobě sena v běžných a suchých lokalitách.
Pro vysoký výnos vyžaduje intenzivní hnojení dusíkem.
Na podzim je ji možné také spásat.
Využití porostu – seno

Cutmax 3 – dočasná jetelotravní směs
Jetelotravní směs pro silážování na 4–5 let s pestřejším
složením pro vyšší vytrvalost a plasticitu. V pozdním létě
a na podzim je ji možné také spásat, od 2. užitkového
roku s ústupem jetele lučního postupně přihnojovat
dusíkem.
Využití porostu – senáž

Meadowmax 3 – do běžných a sušších podmínek
Vytrvalá směs s vysokým podílem kostřavovitých festulolií
je sestavena jako středně ranná alternativa k velmi ranné
ovsíkové směsi, vhodná i do velmi suchých podmínek.
Určená pro senážování a po ústupu jetele lučního
i na seno. Směs je dostupná i ve verzi se stimulovaným
osivem Meadowmax START.
Využití porostu – senáž/seno

Covermax – vytrvalá bez jetele lučního do běžných
a vlhčích podmínek

Vytrvalá směs bez jetele lučního do vlhčích i sušších
podmínek. Snáší i drsnější klima. Velmi vhodná pro ovce.
Možná kombinace výroby sena či senáže a následné
pastvy. Vhodná pro přísevy a obnovy.
Využití porostu – pastva/seno

Grazemax 3 – vytrvalá s jetelem do sucha
Vytrvalá směs pro intenzivní produkční pastviny
v suchých a velmi suchých podmínkách. Vhodná pro
kombinované využití na senáž a následnou pastvu.
Využití – pastva/senáž

6

ForageMax ®

Nové odrůdy a směsi v roce 2021
Meadowmax START

Festulolium HIPAST

Osivo vytrvalé luční směsi MEADOWMAX 3 ošetřeno
stimulantem Fertigrain Start.
Díky stimulaci osiva dosáhneme:
– zlepšení klíčivosti
– zlepšení rozvoje kořenové soustavy
– rychlejší a rovnoměrnější vzcházení
– silnější rostliny jsou předpokladem k vyšší
produkci v roce založení

Nová odrůda kostřavovitého festulolia HIPAST
– vysoká vytrvalost
– velmi dobrá stravitelnost celková i stravitelnost
vlákniny (Fiber Energy odrůda)
– jemnolistá odrůda s vysokou hustotou porostu
– pozdní odrůda

Luční směs Meadowmax START zajistí:

Festulolium HIPAST Vám přinese:

– vytrvalost
– velmi dobrou odolnost suchu
– vysoký výnos kvalitní píce

– vyšší přírůstky
– dobrý příjem píce na pastvině

Srha laločnatá ATHOS a ALDEBARAN
ATHOS a ALDEBARAN jsou odrůdy moderního
typu srhy laločnaté. Jedná se o odrůdy
pozdní s jemnými listy a dobrou chutností.
Nejsou agresivní vůči ostatním komponentům
ve směsích jako ranné odrůdy.
ATHOS a ALDEBARAN jsou vhodným doplňkem
směsí pro sušší oblasti. Srha je velmi vhodná
do směsí na seno.
Srha laločná ATHOS a ALDEBARAN Vám přinesou:
– jemné listy
– vysoký výnos
– snadno se suší

Kostřava rákosovitá TOWER
Velmi pozdní jemnolistá odrůda kostřavy rákosovité
registrovaná v mnoha evropských zemích. Vykazuje
velmi dobrou odolnost chorobám, zejména rzím.
Tower je díky pozdnosti a chutnosti vhodná odrůda
nejen ke konzervaci, ale i pro pastvu. To potvrzuje
obliba této odrůdy na Novém Zélandu.
Kostřava rákosovitá TOWER zajistí:
– vysoký výnos
– velmi dobrou odolnost chorobám
– rychlý růst na jaře spolu s pozdním metáním
zajistí dlouhé sklizňové okno

ForageMax ®

Odrůdy DLF Vojtěšky
Fado
Odrůda vynikající vysokým obsahem dusíkatých látek při dobrém výnosu a vysoké odolnosti vůči poléhání a rovněž
chorobám i háďátkům. Vhodná do běžných oblastí pěstování vojtěšky. Dle pokusů na naší šlechtitelské stanici je velmi
vhodná do směsí.

Mezzo
Aktuálně jedna z nejvýnosnějších odrůd na trhu, což potvrzují výsledky registračních pokusů ÚKZUZ. Při vysokém výnosu
si zachovává dobré kvalitativní parametry. Rovněž odolnost vůči poléhání a chorobám je nadprůměrná. Vhodná
do běžných oblastí pěstování vojtěšky.

Power 4.2
Odrůda původem z USA s vysokou kvalitou píce danou bohatým olistěním a jemnými stonky.
Nutnost včasné sklizně vzhledem k menší odolnosti vůči poléhání. Vhodná pro teplé a sušší
oblasti.

Salsa
Univerzální odrůda bez nedostatků. Vyznačuje se dobrým výnosem, odolností proti poléhání
a vysokou odolností vůči chorobám a háďátkům. Vhodná i do horších oblastí dle zkušeností
zemědělců v Česku i na Slovensku.
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Meziplodinové směsi

Naše produktová řada směsí zeleného hnojení je speciálně formulována tak, aby Vám pomohla využít to
nejlepší z Vaší půdy. Svými vlastnostmi ochrání a zlepší úrodnost a zdraví půdy v mezidobí mezi hlavními
plodinami. V těchto směsích se budou do budoucna využívat nové DLF odrůdy jetele nachového ROKALI,
KARIBA a ovsa hřebílkatého. Rychle rostoucí druhy potlačí růst plevelů a poskytnou vynikající pokryvnost
půdy s produkcí obrovského množství organické hmoty při různé hloubce. Prokoření a zefektivní proces
distribuce živin v půdním profilu tak, aby byly co nejlépe využity produkčními plodinami.

N-fix krycí směs
Ozimá vikev a žito se vzájemně doplňují ve vynikající
směsi s vysokou pokryvností půdy. Vikve rychle rostou
a mají delší vegetační období. V kombinaci s výbornou
odolností vůči mrazu mají oproti ostatním leguminózám
schopnost fixovat dusík při nižších teplotách. Trstnaté žito
hluboce koření bohatou kořenovou soustavou a dokáže
intenzivně využít většinu dusíku zanechaného v půdním
profilu předchozí plodinou.
Nevymrzající směs vhodná i k jarní seči.
Výsevek 50–75 kg/ha.
80 % žito trstnaté, 20 % vikev ozimá

Revitalizační krycí směs
Hřebílkatý oves je plodina s mohutným kořenovým
systémem, který rozruší půdu a podílí se na tvorbě
drobně hrudkovité struktury ornice. Fytosanitární
vlastnosti ovsa jsou další devizou této směsi.
Svazenka a hořčice se za optimálních růstových
podmínek velmi rychle postarají o potlačení většiny
plevelů. Tato směs navíc zachytí živiny v půdním
profilu a zabrání jejich vyplavení.
Při standardním průběhu zimy předpokládáme, že směs
vymrzne a na jaře vytvoří na povrchu pole mulč
organické hmoty.
Výsevek cca 30 kg.
Oves hřebílkatý 90 %, hořčice setá 5 %,
svazenka vratičolistá 5 %

Landsberská směska
Tradiční směs pro včasnou jarní píci o vysoké nutriční
hodnotě, která zároveň obohacuje půdu o dusík fixovaný
symbiotickými bakteriemi na kořenech inkarnátu a vikve.
Jílek rychle roste a vytváří velmi mnoho kvalitní hmoty.
Po první seči obrůstá a směs lze využít vícesečně a nebo
zorat a zasít jarní plodiny.
Nevymrzající směs s víceúčelovým využitím, která má
vysokou rezistenci vůči erozi.
Výsevek 25–30 kg/ha
Jílek mnohokvětý italský 50 %, jetel nachový 30 %,
ozimá vikev 20 %

Strukturální směs
Ve spolupráci s intenzivním zemědělstvím jsme vyvinuli
a ověřili komplexní polykomponentní směs, kterou ocení
zejména pěstitelé cukrovky, kukuřice nebo brambor.
Kombinací vybaných plodin tato směs nejenom pomáhá
vylepšovat strukturu půdy bohatým kořenovým systémem
a tvorbou ohromného množství organické hmoty, ale krom
fixace N symbiotickými bakteriemi čerpá i fosfor vázaný
ve spodních vrstvách ornice a transportuje ho blíže
k povrchu (slunečnice).
Výsevek 20–25 kg/ha.
Oves hřebílkatý 65 %, vikev setá 15 %, pohanka 5 %,
slunečnice 8%, svazenka 5 %, ředkev 2 %

ForageMax ®
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Druhové charakteristiky
Vojtěška

Kostřava luční

• Nejlépe se jí daří na hlubokých půdách s vyšším pH
a dostatkem živin
• Vysoká suchovzdornost díky hluboko sahajícím kořenům
• Vysoký výnos, rychlý růst na jaře a dobré obrůstání po seči
• Vysoká kvalita píce s vysokým obsahem dusíkatých látek
• Odrůdy DLF jsou vhodné do našich klimatických podmínek

• Víceletá tráva se širokým využitím
• Vysoká zimovzdornost
• Vhodná pro sečení a pastvu

Srha
• Suchovzdorný a zimovzdorný rostoucí v různých klimatických
podmínkách
• V roce založení roste pomaleji, ale poté poskytuje dlouhodobě
vysoké výnosy
• Rychlý růst na jaře a do dalších sečí nemetá, ale tvoří jen listy

Festulolium kostřavovité
• Kříženec jílku mnohokvětého a kostřavy rákosovité
• Vlastnostmi se blíží kostřavě rákosovité
• Vysoká vytrvalost a odolnost suchu a zimě
• Dobrá kvalita píce
• Vhodné pro krátkodobé porosty na orné půdě a zejména pro
vytrvalé louky a pastviny

Festulolium jílkovité
• Kříženec jílku mnohokvětého a kostřavy rákosovité nebo luční
• Charakterem se blíží jílku mnohokvětému nebo hybridnímu
• Lepší odolnost stresovým podmínkám
• Vyšší vytrvalost, výborná kvalita píce
• Vhodné pro krátkodobé jetelovinotravní porosty

Lipnice luční
• Vytrvalá výběžkatá tráva vytvářející hustý drn odolný proti
sešlapávání
• Důležitá součást pastevních porostů
• Dobrá kvalita píce

Jílek mnohokvětý
• Má ozimou (italský) a jarní (jednoletý) formu
• Velmi rychlé vzcházení
• Vynikající výnos vysoce kvalitní píce
• Vhodný do krátkodobých porostů a jako krycí plodina

Jílek vytrvalý
• Vysoce výnosná tráva s vysokou kvalitou píce
• Víceletá zejména v pastevních porostech a při vyšší úrovni
hnojení a humidnějších podmínkách
• Vhodná do pastevních i lučních směsí

Jetel luční
• Roste na různých typech půd kromě velmi suchých
a zamokřených
• Snáší nízké teploty
• Dobrá suchovzdornost díky hluboko sahajícímu kůlovému kořenu
• Využíván v čisté kultuře a v jetelotravních směsích pro
konzervaci a v intenzivních pastevních porostech

Kostřava rákosovitá
• Suchovzdorný druh
• Díky mohutnému kořenovému systému přežívá i velmi suché
období
• Tolerantní k vysokým teplotám
• Nové odrůdy mají jemnější listy a lepší stravitelnost

Bojínek luční
• Nejlépe se mu daří na vlhčích půdách
• Vytrvalá a velmi zimovzdorná tráva
• Při dostatku vláhy přežívá i vysoké teploty, ale nejlépe se mu
daří v mírných oblastech včetně podmáčených půd
• Rychlý jarní růst a dobré obrůstání na podzim

Jetel plazivý
• Vhodný do většiny půdních podmínek
• Vytrvalý díky tvorbě nových rostlin ze stolonů
• Zvyšuje chutnost píce a příjem zvířaty
• Drobnolisté odrůdy jsou vhodné pro pastvu, velkolisté vhodné
ke konzervaci

Jetel nachový
• Jednoletá ozimá rostlina
• Vhodný komponent ozimých směsek
• Hojně využívaná meziplodina využívající dusík
• Medonosná plodina
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Proč obnovovat a přisévat TTP?
V průběhu času se postupně kvalita travních porostů
snižuje. Následkem je:
– Zhoršení druhové skladby
– Nárůst prázdných míst
– Pokles výnosů až o 50 %
– Zhoršení kvality krmiva

Zásady správného provedení přísevu
Příprava původního porostu těsně před přísevem
Odstraňte stařinu, resp. nedopasky osekáním, mulčováním,
vyhrabáním. Silnější vrstvu nebo souvislý pokryv osečené
(vyvláčené) stařiny je nutné shrnout a odvézt.
Nerovnosti jako krtince, místa rozrytá divokými prasaty,
koleje po technice apod., je nutné před setím usmykovat
lučními smyky. Hodně utužený povrch půdy, porost s méně
než 50 % volných míst, nebo řídký drn s množstvím mechu
intenzivně rozvláčejte.
Na zamechované porosty jsou nejvhodnější prutové brány
s intenzivním přítlakem, pohyblivé pruty se neucpávají
vyvláčeným mechem a stařinou.
Před setím nehnojte dusíkem, přihnojovat doporučujeme
až po seči, která musí být provedena dříve, než-li se nad
vzcházejícím přisetým porostem zavře porost původní !!
Mladé rostlinky vzešlé z přísevu nutně potřebují světlo pro
tvorbu odnoží, aby se porost co nejrychleji zahustil.
Setí
Zasejte 20–25 kg/ha vhodné jetelotravní směsi. Ihned
po setí zaválejte porost těžkými hladkými nebo lépe Cambridgeskými nebo jinými profilovanými válci.

Cílem přísevů a obnov silně prořídlých nekvalitních porostů je:
– Zvýšení produkce a kvality píce
– Rychlá obnova po zimních škodách
– Prodloužení životnosti porostů
– Zlepšení kvality travního drnu u starších porostů,
doplnění chybějících druhů

Termín přísevů
Brzy zjara, pokud je porost prořídlý, není zaplevelen nebo byl
připraven k přísevu v předchozím roce. Je třeba usmykovat
krtince a lokality rozryté černou zvěří, případně rozvláčet
mech a po uschnutí povrchu přisévat.
Bezprostředně po druhé, někde třetí seči od druhé poloviny srpna do počátku září – v případě, že porost není
zaplevelen anebo byl postřik proti plevelům proveden
v některé předchozí seči. V podzimním zářijovém termínu
nedoporučujeme vysévat směsi s jetelem lučním.
Dříve doporučované termíny po brzy provedené první seči
byly často méně úspěšné, když v květnu nastoupily vysoké
letní teploty a přísušek. Ovšem v některých srážkově
bohatších letech mohly být přísevy v tomto termínu
úspěšnější.
Ošetření po přísevu
Po přísevu je nutné porost osekat při výšce 20–30 cm, aby
nově vzešlé rostliny měly dostatek prostoru pro růst a vývoj.
Včasné osečení nebo přepasení snižuje konkurenční schopnost původního porostu. Vysoká konkurence původního porostu je vedle počasí, které ale nelze ovlivnit, hlavní důvodem
neúspěchu přísevů.

Špatný, zanedbaný porost
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Obnova porostu

Výsev probíhá v jedné operaci a již v první seči skýtá dobrý
výnos travní siláže s menším podílem podsevu jetelotravní
směsi.
Pro pravidelné a rychlé vzcházení je nezbytné vytvořit dobré seťové lůžko, po obnovách je nejvhodnější použít např.
secí kombinaci s rotačními branami, které jsou schopny
rozmělnit zbytky nerozpracovaných drnů původního porostu. Pro travní směsi a směsi s převahou travních druhů
je jistější použít secí stroje s mechanickým hrotovým výsevním ústrojím, které spolehlivě a pravidelně vysévají
i hůře sypatelná osiva. Při výsevu se musí dodržet hloubka
setí kolem 1,5 cm.

Příprava pro obnovu
Likvidaci původního porostu lze provést mechanicky nebo
použitím totálního herbicidu. Před orbou drn je lépe zpodmítat silně utužené plochy i podrýt. K rozložení drnu před
orbou rozmetat hnůj nebo navézt kejdu či digestát.
Výsev
Výsevy mohou být provedeny v čisté kultuře, (v letním
a podzimním termínu výsevu vždy), nebo zjara i do krycí plodiny jako je jarní obilovina, luskovinoobilní směska
a podobně. Vhodnou krycí plodinou je jílek jednoletý, přidaný
do směsi v množství 5 kg/ha (10–15 % podíl ve směsi).

EKONOMIKA OBNOVY POROSTU
Bez zásahu

Přísev

Obnova Kč/ha

Příprava půdy a setí (diskování, orba, předseťová příprava, setí)

0

1 000

4 000

Osivo

0

2 500

3 600

Náklady na ha

0

3 500

7 600

Výnos sena

3 t/ha

4 t/ha

6 t/ha

Výnos za 5 let

15 t/ha

20 t/ha

30 t/ha

1 500 Kč/t

1 600 Kč/t

1 700 Kč/t

22 500

32 000

51 000

Navýšení za 5 let

0

9 500

28 500

Zisk za 5 let

0

6 000

20 900

Ocenění produkce (kvalita píce, vyšší kvalita)
Výnos za 5 let v Kč

Porost po správném přísevu
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M EADOWM AX

Určení

Využití

Krátkodobé na ornou půdu

senáž travní

senáž bílkovinná

(jarní obilovina, hrách,
luskovinoobilní směska)

Čistosev

Cutmax 1 + JJ
Cutmax 3 + JJ

senáž

sušší

vlhčí

Cutmax 1
Cutmax 3
Cutmax Alfa Protein
Cutmax Protein

Meadowmax 2
Medowmax 3
Medowmax START

Meadowmax 1

Cutmax 1 + JJ
Cutmax 3 + JJ

Meadowmax 3 + JJ

Meadowmax 1 + JJ

Podmínky

Do krycí plodiny

Luční směsi na TTP

(směsi s podílem jílku
jednoletého)

LEPŠÍ EKONOMIKA S DLF
Kvalitní travní směsi
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Pastevní směsi na TTP

pastva + senáž

seno

pastva + seno

sušší

vlhčí

sušší

vlhčí

sušší

vlhčí

Louka 6

Louka 5

Grazemax 3

Grazemax 2

Covermax

Covermax

Směsi pro trvalé travní porosty - pastviny

Směsi pro trvalé travní
porosty - louky

Krátkodobé silážní směsi
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FELINA, HYKOR, MAHULENA

FOJTAN, HIPAST

KORA, TOWER

ACHILLES, HOSTYN, PERUN, PERSEUS

LOFA

MEDIAN

JIVET, LOLAN

JARAN

KERTAK, KENTAUR, KOROK

GENESIS, FABIOLA, KIMBER

LEMA, WINNETOU, COMTAL

VULPINA

BALIN, HETERA, SLEZANKA

GONDOLIN

KOLUMBUS, LAURA

Využití porostu

Festulolium kostřavovité

Festulolium kostřavovité

Kostřava rákosovitá

Festulolium jílkové

Festulolium jílkové

Ovsík vyvýšený

Jílek jednoletý

Jílek vytrvalý 4n

Jílek vytrvalý 4n

Jílek vytrvalý 2n

Bojínek luční

Psárka luční

Lipnice luční

Kostřava červená

Kostřava luční

ForageMax ®

Cutmax 1 *

intenzivní jetelotravní směs

senáž

26

Cutmax 3 *

dočasná jetelotravní směs

senáž

18

Cutmax Protein *

jetelovojtěškotravní směs

senáž

10

7,5

Cutmax Alfa Protein *

vojtěškotravní směs

senáž

10,5

7

BPS

dočasná silážní směs pro BPS

senáž

30

20

Meadowmax 1 *

do vlhčích podmínek

senáž/seno

28

20

Meadowmax 2

do sucha

senáž/seno

24

15

Medowmax 3
Medowmax START

do běžných a sušších podmínek

senáž/seno

23

20

Louka 6

na seno do sucha

seno

25

20

Grazemax 1

dočasná a pro přísev pastvin

pastva/senáž

Grazemax 2

vytrvalá s jetelem lučním do běžných a vhlčích
podmínek

pastva/senáž

Grazemax 3

vytrvalá s jetelem do sucha

Covermax

Horsemax

17

15

10

10

20

5

16

6

22

10

10

10

8

8

5

9

5

5

10

5

10

20

15

12

10

8

5

pastva/senáž

36

10

8

4

10

5

vytrvalá bez jetele lučního do běžných a vlhčích
podmínek

pastva/seno

32

7

13 20

11

10

pro koně

pastva/seno

30

20

10

15

20

5

senáž/seno

10

10

pastva/senáž

20

10

15

35

10

5

10

15

6

15

Luční bez FL

10

10

10

10

20

směsi bez festulolií a tetraploidů
pro chráněné oblasti
Pastevní bez FL

* Směsi i ve variantě s jílkem jednoletým (+JJ) mají o 5 kg/ha zvýšený výsevek. U jílku jednoletého (12–20 %) je sníženo zastoupení ostatních druhů ve směsi.

10

5

23

LEO

CALLISTO, ELARA

VESNA, NODULA, DOLINA, HAMMON

KLONDIKE, RIVENDEL

SALSA, OSLAVA, FADO, PLATO

Štírovník růžkatý

Jetel luční 2n

Jetel luční 4n

Jetel plazivý

Vojtěška setá

57

2

10

20

10

2

Výsevek kg/ha

ATHOS, ALDEBARAN
Srha laločnatá

ForageMax ®
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POPISY SMĚSÍ

23

Typická jetelotravní směs s vysokým podílem jetele lučního pro pěstování na 2–3 roky. Zajistí vysokou produkci píce s velmi dobrým obsahem dusíkatých
látek. Díky zastoupení jílkovítého i kostřavovitého typu festulolia je i velmi snadno silážovatelná.

35

Jetelotravní směs pro silážování na 4 –5 let s pestřejším složením pro vyšší vytrvalost a plasticitu. V pozdním létě a na podzim je ji možné také
spásat, od 2. užitkového roku s ústupem jetele lučního postupně přihnojovat dusíkem.

30

6

35

2,5

45

20

Směs na 3 užitkové roky pro oblasti na přechodu mezi typickými pro vojtěšku a pro jetel. Vyrovnané výnosy ve vláhově rozdílných letech. Obsahuje
jetel plazivý, který omezuje vysychání půdy po seči, zapojuje mezery a tím sníží zaplevelení.

2,5

80

20

Směs na 3–4 roky. Díky podílu trav má menší poléhání před sklizní, snadné zavadání píce s lepší silážovatelností a menší zaplevelování porostu v porovnání s čistou vojtěškou při podobném obsahu dusíkatých látek. Obsahuje jetel plazivý, který omezuje vysychání půdy po seči, zapojuje mezery a tím
sníží zaplevelení.

4

35

Silážní směs s vysokým podílem (66 %) jílkovitých trav na 2 až 3 užitkové roky pro bioplynové stanice. Jetel plazivý zaplňuje postupně vznikající mezery v porostu. Pro vysoké výnosy nutné intenzivní hnojení N. Velmi vhodná pro aplikaci digestátu.

13

3

31

Vytrvalá luční směs pro vlhké i velmi vlhké louky s vysokým podílem kostřavovitých festulolií a psárkou luční. Určená pro senážování a po ústupu
jetele lučního i na seno.

13

3

37

Vytrvalá směs tvořená suchovzdorným ovsíkem a kostřavovitými festulolii pro sušší lokality a jižní svahy. Určená pro senážování a po ústupu jetele
lučního i na seno.

13

3

35

Vytrvalá směs s vysokým podílem kostřavovitých festulolií je sestavena jako středně raná alternativa k velmi rané ovsíkové směsi, vhodná i do velmi
suchých podmínek. Určená pro senážování a po ústupu jetele lučního i na seno.

3

35

Směs k výrobě sena v běžných a suchých lokalitách. Pro vysoký výnos vyžaduje intenzivní hnojení dusíkem. Na podzim je ji možné také spásat.

2

2

10

3

36

Směs určená pro intenzivní pastviny. Píce má vysoký obsah energie, nízký obsah vlákniny a dostatek dusíkatých látek. Vhodná rovněž pro přísevy prořídlých pastvin pro zlepšení kvality a úživnosti (výsev 20 –25 kg/ha).

2

10

3

40

Vytrvalá směs pro intenzivní produkční pastviny ve vlhčích i sušších podmínkách. Vhodná pro kombinované využití na senáž a následnou pastvu.

4

9

4

36

Vytrvalá směs pro intenzivní produkční pastviny v suchých a velmi suchých podmínkách. Vhodná pro kombinované využití na senáž a následnou
pastvu.

4

30

Vytrvalá směs bez jetele lučního do vlhčích i sušších podmínek. Snáší i drsnější klima. Velmi vhodná pro ovce. Možná kombinace výroby sena či senáže
a následné pastvy. Vhodná pro přísevy a obnovy.

40

Vytrvalá pro koně bez jetelovin, vyžaduje dusíkatou výživu.

3

20

2

15

3

31

Dočasná až vytrvalá směs i pro vlhčí louky.

15

2

10

5

36

Dočasná až vytrvalá intenzivní směs, ideální pro pastvu dojnic, poskytuje energeticky bohatší píci s nízkým obsahem vlákniny. Je náročnější na dostatek vláhy.

Naše koncepty “Více mléka s DLF” a “Více
masa s DLF” zastřešují šlechtění nových odrůd
a jejich testování celosvětově i v místních
podmínkách.
Naše práce Vám zajistí, že vytvořené travní
a jetelovinotravní směsi budou pro Vás tím
nejlepším řešením výroby pícnin po stránce
nutriční i ekonomické.
ForageMax je nejpopulárnější značka pícních
směsí v Evropě, kterou využívají zemědělci
ve více než třiceti zemích.

Všechny fotografie v této brožuře jsou majitelem DLF Seeds A/S a DLF Seeds, s.r.o.

VitalMax je novou značkou kvalitních směsí
meziplodin pro zlepšení kvality půdy.

Hana Nová, Česká republika / +420 727 930 923 / hn@dlf.com
Aleš Rybák, Slovenská republika / +420 727 931 042 / ales.rybak@dlf.com
Ivan Houdek, poradenství / + 420 725 560 894 / ih@dlf.com
Martin Müller, produktový manažer / + 420 606 722 570 / mmu@dlf.com
DLF Seeds, s.r.o., Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice, Česká republika
E-mail: office@dlf.cz • Tel.: +420 556 768 911
2021

www.dlf.cz

CZ

