Směsi meziplodin pro GREENING
BOR PLUSS 1

Velice populární dvoukomponentová směs
hořčice bílé se svazenkou, kterou lze splnit
podmínky pro dotační tituly Meziplodiny, Úhor s porostem a Ochranný
pás. Díky velmi dynamickému růstu nadzemní hmoty obou komponentů lze směs využít k meziplodinovým účelům u hlavních plodin
s velmi krátkým meziporostním obdobím (ozim – ozim, popř. včas sklizená
jařina – ozim. Hlavní přínos spočívá zejména v tvorbě nadzemní biomasy. Pro maximální efektivitu rozkladu biomasy je vhodné směs mulčovat
a zapravit ještě před květem hořčice. Doporučený výsevek 15 kg/ha.

BOR PLUSS 2

Greeningová směs, složená dominantně z hořčice bílé s přídavkem svazenky, pohanky a jetele lučního. Širší spektrum komponentů dovoluje univerzálnější využití pro více dotačních titulů (Meziplodiny, Medonosný úhor,
Ochranný pás). Výhodou této směsi je z agronomického pohledu fixace vzdušného N, lepší prokořenění půdního profilu. Směs je také velmi
atraktivní pro včely a zvěř. Nezanedbatelnou výhodou je také její cena.
Doporučený výsevek 15 - 20 kg/ha.

GREENING 1 PLUSS

Dvoukomponentová směs se
zastoupením ozimého druhu,
navíc s vysokou fixační schopností vzdušného dusíku, je hojně využívána
ve sledech ozim – jařina, popř. jařina – jařina. Hořčice bílá přinese nárůst
nadzemní biomasy a snadno vymrzne, jetel nachový tvoří souvislý pokryv
i přes zimní období, kdy plní významnou protierozní funkci. Likvidace porostu se provádí buď pozdě na podzim (mulčování a posléze zapravení)
nebo chemicky na jaře s případným zakládáním porostů širokořádkových
plodin metodou „strip – till“, popř. přímým setím. Směs lze využít pro
splnění titulů Meziplodiny a Ochranný pás. Doporučený výsevek 15 kg/ha.

SPEED PLUSS

Směs pohanky, hořčice bílé a jetele
alexandrijského tvoří vyvážený mix
vymrzajících plodin s velmi dynamickým růstem, a tedy vhodností i do
kratších meziporostních období se zárukou vysoké redukce zaplevelení
díky hustému sponu a bonusem fixace vzdušného N jetelem alexandrijským, který navíc zajišťuje dostatečné prokořenění půdního profilu. Směs lze využít pro splnění titulů Meziplodiny a Medonosný úhor.
Doporučený výsevek 15 - 20 kg/ha.
Legenda: (

nejnižší intenzita, popř. nejkratší období), (

Pro osevní sledy:
Produkce nadzemní hmoty:
Produkce kořenů:
Délka meziporostního období:
Vymrznutí:
Fixace vzdušného dusíku:

Pro osevní sledy:
Produkce nadzemní hmoty:
Produkce kořenů:
Délka meziporostního období:
Vymrznutí:
Fixace vzdušného dusíku:

Pro osevní sledy:
Produkce nadzemní hmoty:
Produkce kořenů:
Délka meziporostního období:
Vymrznutí:
Fixace vzdušného dusíku:

Pro osevní sledy:
Produkce nadzemní hmoty:
Produkce kořenů:
Délka meziporostního období:
Vymrznutí:
Fixace vzdušného dusíku:

ozimé obilniny,
kukuřice, slunečnice
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kukuřice, slunečnice

****
**
**
***
*

ozimé a jarní obilniny,
kukuřice, slunečnice
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ozimé a jarní obilniny,
kukuřice, slunečnice
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nejvyšší intenzita, popř. nejdelší období)

FRUCHTFOLGE PLUSS

Tato greeningová směs
má velice podobné složení jako předchozí zástupce. Díky zastoupení ředkve olejné dokáže porost
lépe prokořeňovat půdní profil a spoluvytvářet tak příznivější fyzikální
vlastnosti půdy a s tím související biologický život v půdě. Dá se využít
také v osevních sledech se zastoupením řepky ozimé. Díky poměrně intenzivnímu růstu nevyžaduje příliš široké meziporostní okno. Směs lze
využít pro splnění titulů Meziplodiny a Medonosný úhor. Doporučený
výsevek 20 - 25 kg/ha.

BODEN PLUSS

Specialista o čtyřech komponentech,
z nichž dominantní část nepatří do čeledi brukvovitých, který se hodí zejména do osevních postupů s vysokým
zastoupením řepky ozimé. Svazenka díky svému rychlému růstu zajistí
hmotu i v sušších podmínkách, pohanka dodá rovněž dostatek biomasy,
jetel alexandrijský svým kořenovým systémem zlepší půdní strukturu
a zajistí fixaci vzdušného dusíku. Směs lze využít pro splnění titulů Meziplodiny a Medonosný úhor. Doporučený výsevek 20 - 25 kg/ha.

MEDONOSGREEN PLUSS

Novinka složená
ze tří komponentů,
z nichž dva z čeledi brukvovitých (hořčice a ředkev) zajišťují rychlý růst
nadzemní hmoty i kořenů a vikev poutá významné množství vzdušného
dusíku. Tento mix byl sestaven tak, aby umožňoval co nejvšestrannější
využití v rámci dotačních titulů (Meziplodiny, Ochranný pás, Medonosný
úhor). Při využití v dotačním titulu Meziplodiny se hodí do osevních sledů
s kratším meziporostním obdobím. Pro optimální přínos úrodnosti půdy
je vhodné porost mechanicky či chemicky zlikvidovat před obdobím kvetení hořčice i ředkve. Doporučený výsevek 15 - 20 kg/ha.

Pro osevní sledy:

obilniny,kukuřice,slunečnice,
cukrovka, brambory

Produkce nadzemní hmoty:
Produkce kořenů:
Délka meziporostního období:
Vymrznutí:
Fixace vzdušného dusíku:

Pro osevní sledy:

****
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**
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obilniny,kukuřice,slunečnice,
cukrovka, okopaniny

Produkce nadzemní hmoty:
Produkce kořenů:
Délka meziporostního období:
Vymrznutí:
Fixace vzdušného dusíku:

Pro osevní sledy:

****
***
**
****
**

obilniny,kukuřice,slunečnice,
cukrovka, okopaniny

Produkce nadzemní hmoty:
Produkce kořenů:
Délka meziporostního období:
Vymrznutí:
Fixace vzdušného dusíku:

****
***
**
****
***

BODEN PLUSS
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*) ochranný pás (OP) - souvrať podle NV č. 50/2015 Sb. nebo OP podle NV č. 48/2017 Sb.,
OP od břehové
čáry -nebo
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pro DZESSb.
7d.nebo OP podle NV č. 48/2017 Sb.,
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pás (OP)
souvrať
podle
NVDPB
č. 50/2015

Legenda: (

medonosný úhor

úhor s porostem

meziplodiny

řeřicha

řeřicha

jetel luční
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ochranný pás
medonosný
úhor*

nejpozději 15.5.

úhor s porostem

Medonosný úhor:

ochranný pás *

nejpozději 15.5.

meziplodiny

Úhor s porostem:

vikev setá

nejpozději 15.5.

jetel nachový (inkarnát)

Ochranný pás:

jetel
alexandrijský
ředkev
olejná

Plocha s meziplodinami: letní varianta do 31.7.
ozimá varianta do 6.9.

jetel
(inkarnát)
jetelnachový
alexandrijský

Doporučený termín založení směsí plodin pro splnění
následujících dotačních titulů:

tj. OP od břehové čáry nebo OP při dělení DPB pro DZES 7d.
nejnižší intenzita, popř. nejkratší období), (
nejvyšší intenzita, popř. nejdelší období)
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