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travní směsi 2021

Okrasné travní směsi
Britan – UnI 1  okrasná parková směs
x Složení směsi: kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběž-

katá a trsnatá, kostřava drsnolistá, lipnice luční, psineček tenký
Travní směs BRITAN je sestavena z úzkolistých, málo vzrůstných špič-
kových trávníkových odrůd světového sortimentu. Vytváří hustý jemný 
trávník sytě zelené barvy s malou tvorbou hmoty. Je určena pro 
zakládání luxusních okrasných málo sešlapávaných trávníků. 
Podmínkou perfektního vzhledu je intenzivní ošetřování. 

Do sucha – UnI 8
x Složení směsi: kostřava červená trsnatá, dlouze výběžkatá, 
 krátce výběžkatá, kostřava drsnolistá, lipnice luční
Tato směs obsahuje zvýšený podíl suchovzdorné kostřavy drsnolisté, 
což ji předurčuje k využití na pozemky s nedostatečnou závlahou.

RekReační travní směsi
Unipo – UnI 2  parková směs pro sušší podmínky
x Složení směsi: kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběž-

katá a trsnatá, jílek vytrvalý, lipnice luční, poháňka hřebenitá, 
 kostřava drsnolistá, psineček tenký
Travní směs UNIPO je odrůdově velmi pestrá a pro svoji výbornou 
přizpůsobivost se hodí k zakládání trávníků v rozmanitých klimatic-
kých i půdních podmínkách. Díky svému složení vytváří porosty nejen 
vzhledově pěkné, ale také odolné vůči sešlapávání. Je vhodná pro 
zakládání rekreačních, parkových a zahradních trávníků.

Korzo – UnI 5  rekreační parková směs
x Složení směsi: jílek vytrvalý, lipnice luční, kostřava červená 
 krátce výběžkatá, dlouze výběžkatá a trsnatá
Travní směs KORZO je moderní, druhově zúžená, ale odrůdově pestrá 
směs. Zařazení špičkových trávníkových odrůd jílku vytrvalého umož-
nilo výrazně zvýšit jeho podíl ve směsi. Převaha jílku vytrvalého 
dodává směsi její charakteristické vlastnosti: rychlý vývoj po zásevu, 
dobrou konkurenční schopnost vůči plevelům, odolnost k sešlapá-
vání a schopnost rychlé regenerace po poškození.

Zahrada – UnI 9  univerzální parková směs
x Složení směsi: jílek vytrvalý, kostřava červená dlouze výběžkatá, 

krátce výběžkatá a trsnatá, lipnice luční, poháňka hřebenitá
Je určena širokému okruhu zákazníků, kteří si přejí pěkný bezproblé-
mový trávník na rozmanitých zahradních a parkových plochách.
Odrůdová pestrost směsi zaručuje její výbornou přizpůsobivost 
různým půdním i klimatickým podmínkám.

Renova – UnI 10
směs na dosev a obnovu poškozených parkových trávníků
x Složení směsi: jílek vytrvalý, kostřava červená dlouze výběžkatá 

a trsnatá 
Směs vhodná především pro dosevy poškozených či prořídlých 
trávníků. Vyniká rychlým vývojem po zásevu a dobrou konkurenční 
schopností vůči plevelům.  

Parková směs do polostínu – UnI 11
travní směs snášející zastínění i sušší stanoviště
x Složení směsi: jílek vytrvalý, lipnice luční, kostřava červená 
 krátce výběžkatá, dlouze výběžkatá a trsnatá, kostřava 
 drsnolistá, poháňka hřebenitá, lipnice hajní
Obsahuje travní druhy snášející částečné zastínění a tolerující 
nepříznivé působení kořenů stromů. 

HřišťOvé travní směsi
Play – UnI 3
exkluzivní hřišťová směs s vyšším podílem lipnice luční
x Složení směsi: lipnice luční, jílek vytrvalý, kostřava červená 
 krátce výběžkatá, psineček tenký, poháňka hřebenitá
PLAY je připravena z travních druhů a odrůd nejlépe snášejících 
sešlapávání a rychle regenerujících po poškození. Vhodná je zejména 
pro zásev hřišťových trávníků, ale i pro zatravnění ostatních silně 
zatěžovaných ploch.

Hřiště – UnI 12  hřišťová směs
x Složení směsi: jílek vytrvalý, kostřava červená dlouze výběžkatá 

a trsnatá, lipnice luční
Tato travní směs vytváří vitální trávník hřišťového typu. Je sestavena 
z druhů a odrůd, které velmi dobře snášejí pravidelné velké zatěžo-
vání a rychle regenerují po poškození. 

Dosev hřišť – UnI 13
x Složení směsi: jílek vytrvalý, lipnice luční
Jedná se v podstatě o směs odrůd jílku vytrvalého, malý podíl lipnice 
luční pomáhá zachovat zastoupení tohoto, pro hřiště důležitého 
travního druhu, v porostu. Nižší druhová pestrost je kompenzována 
počtem odrůd.

Krajinné travní směsi
Protierozní směs – UnI 14
x Složení směsi: kostřava červená výběžkatá, lipnice luční, 
 jílek vytrvalý, kostřava rákosovitá a jílek mnohokvětý
Je určena pro rychlé ozelenění rekultivovaných ploch nebo pozemků 
určených pro dočasné zatravnění. Kostřava rákosovitá podporuje
suchovzdornost směsi, výsledkem je méně homogenní porost.

technická směs – UnI 15
x Složení směsi: kostřava červená, lipnice luční, jílek vytrvalý, 
 kostřava rákosovitá, kostřava drsnolistá
Tato směs je určena hlavně na ozelenění ploch kolem silnic, dálnic 
a železničních tratí. Podíl kostřavy drsnolisté a kostřavy rákosovité 
zvyšuje suchovzdornost směsi. 

Pícní travní směsi
aroma – UnI 4  jetelotravní víceletá luční směs
x Složení směsi: jetel luční, jetel plazivý, jetel zvrhlý, kostřava 

luční, bojínek luční, jílek vytrvalý, lipnice luční, kostřava červená
Jetelotravní luční směs AROMA je vhodná pro založení pícních porostů 
s předpokladem trojsečného využívání jak na zeleno, tak na seno. 
Sklizeň první seče se předpokládá v první polovině května. Travní 
směs s jetelem využívá k výživě porostu i vzdušný dusík, poutaný 
hlízkovými bakteriemi na kořenech jetele.

Pastvina – UnI 6
x Složení směsi: jetel plazivý, kostřava luční, jílek vytrvalý, bojínek 

luční, kostřava červená, lipnice luční
Polopozdní až pozdní pastevní směs na 6–8 let. Je vhodná i do pod-
horských oblastí, odpovídá požadavkům na chutné krmivo.



OsIva, Krmiva 2021

Prodejní box 
na travní 
směsi
 
počet ks v prodejním boxu:
sáček 0,35 kg: 
125 ks/box
sáček 1,00 kg: 
50 ks/box 
rozměry (mm): 
400 × 600 × 800 
dodáváme:
x 1 prodejní box 
 na speciální paletě
x 4 prodejní boxy 
 na EUR paletě

Osiva určená k zelenému hnojení
umožní zvýšit obsah humusu v půdě (náhrada za nedostatek chlévského hnoje), zlepší fyzikální vlastnosti 
půdy, zvýší mikrobiologické aktivity včetně fytosanitárního účinku, zajistí odplevelení půdy a zlepší její 
celkovou úrodnost. Pro tento účel jsou nejvhodnější druhy a jejich směsi, které svým rychlým vývojem 
a nárůstem organické hmoty splňují biologické a agroekologické požadavky. Jedná se zejména o hořčici 
bílou, hrách setý, luskoobilní směsku, pelušku jarní, řepku ozimou, směs hořčice a řepky, svazenku 
vratičolistou a jetel nachový.

jetel nachový
je jednoletá přezimující jetelovina, která se rychle vyvíjí, má uplatnění jako čistá kultura nebo jako 
komponent do časných ozimých směsek, na zelené hnojení, pro pás zeleného krmení.

svazenka vratičolistá – důležitý zdroj organické hmoty
je jednoletá dvouděložná rostlina s poměrně rychlým růstem a vývojem, velmi dobře olistěná. Uplatňuje se 
jako meziplodina na píci, na zelené hnojení nebo jako protierozní plodina. Je ceněna také jako výborná 
medonosná plodina s dobrou produkcí pylu. Není náročná na půdní a klimatické podmínky.

Rekord Poly
Víceklíčková polyploidní odrůda krmné řepy, kořen válcovitého tvaru, červené barvy, 
velmi vysoký výnos bulev se středním obsahem sušiny, bulvy velmi snadno dobyvatelné 
s dobrou skladovatelností, vhodná pro větší i malé pěstitele.

x Přednosti: velmi vysoký výnos bulev, střední obsah sušiny, jednoduchá ruční sklizeň

Ursus Poly
Víceklíčková polyploidní odrůda krmné řepy, kořen válcovitého tvaru, žluté barvy, 
vysoký výnos bulev a vysoký obsah sušiny, velmi dobrá skladovatelnost, bulvy lehce 
dobyvatelné, oblíbená zejména u malopěstitelů.

x Přednosti: vysoký výnos bulev, vysoký obsah sušiny, velmi dobrá skladovatelnost, 
 bulvy snadno dobyvatelné

Krmiva
Pro krmení a přímou spotřebu nabízíme: len setý, lesknici, oves nahý, proso žluté a slunečnici černou.

Zimní směs – doplňkové krmivo pro venkovní ptactvo
x Surovinové složení: nahý oves, pšenice, slunečnice, proso, semena trav a len



1.	Množstevní	slevy 
 Všem obchodním partnerům, kteří v roce 2020 

odebrali zboží v malém balení (0,2 až 10 kg) 
v celkové hodnotě nad 1 000 Kč bez DPH 
(po odečtení slev), nebo pytlované zboží (20 
a 25 kg) v celkové hodnotě nad 5 000 Kč bez 
DPH (rovněž po odečtení slev), bude letos poskyt-
nuta množstevní sleva.
Podkladem pro stanovení výše slevy je finanční 
vyjádření celkového odběru zboží v roce 2020 
(bez DPH a po odečtení poskytnuté slevy) samo-
statně na zboží:

 a) v balení 0,2–10 kg, tj. v sortimentu drobného/ 
         malého balení
 b) v baleních 20 a 25 kg, tj. v sortimentu pytlova- 
         ného zboží   

2.	Platební	slevy
 Při odběru ze skladu OSeVY UNI, a.s. v Chocni 

a současném zaplacení v hotovosti Vám bude 
poskytnuta sleva ve výši 1 % z prodejní ceny (bez 
DPH).

3.	Dopravní	slevy
 Při odběru zboží ze skladu OSeVY UNI, a. s. 

v Chocni a jeho odvozu na vlastní náklad kupují-
cího Vám bude poskytnuta sleva ve výši 2 % z pro-
dejní ceny (bez DPH). Sleva se poskytuje formou 
snížení prodejní ceny (bez DPH) o uvedená 2 %. 

a)  Při jednorázových odběrech zboží (osiva ve všech
 baleních, krmiva a krmné směsi v baleních 0,2 

až 5 kg) v hodnotě nad 2 000 Kč (bez DPH) 
nebude účtováno poštovné a balné.

b)  Při objednávce osiv ve všech baleních, krmiv 
a krmných směsí v baleních 0,2 až 5 kg v hod-
notě do 2 000 Kč (bez DPH) bude účtováno poš-
tovné a balné ve výši 169 Kč (bez DPH).

c)  Při objednávce krmiv a krmných směsí v balení 
25 kg bude účtováno poštovné a balné ve výši 
90 Kč (bez DPH) za každý pytel.

Garantujeme dodávky zboží na Vaši prodejnu či 
sklad nejpozději do 7 dnů od objednání.

Právní vztahy vzniklé na základě dodávek dle 
tohoto katalogu a navazujících objednávek se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Ceny uvedené na objednávkovém listu mohou být 
upravovány v důsledku případných změn cen 
vstupů, či jiných změn v oblasti daňové. Případná 
změna cen vám bude předem oznámena. Objed-
návky předané před touto změnou budou realizo-
vány dle původních podmínek.OSEVA	UNI,	a.s.

Na Bílé 1231, 565 01 Choceň  x  tel.: 465 467 511
e-mail: chocen@osevauni.cz  x  www.osevauni.cz  

Prodejny	firmy	OSEVA	UNI,	a.s.:
Choceň  x  Na Bílé 1231, 565 01 Choceň  x  tel.: 465 467 565
Náchod  x  Kladská 16, 547 01 Náchod  x  tel.: 491 423 008

Úhřetice  x  areál filiálky, 538 32 Úhřetice  x  tel.: 469 660 853

Expedice:
eva Lásková  x  tel.: 465 467 569

e-mail: balicka@osevauni.cz, chocen.filialka@osevauni.cz

Poradenský	servis:
Lenka Wiedermannová  x  tel.: 465 467 562

Ing. Iva Lesáková  x  tel.: 465 467 562
Ing. Blanka Pešková  x  tel.: 465 467 566

Šlechtitelská stanice Větrov  x  tel.: 381 272 101, 381 272 137

Zástupce	pro	Moravu:
Velkoobchod zahrádkářských potřeb, firma Leoš Gat

sklad Silůvky u Ořechova (areál ZD)  x  tel.: 547 226 434, 603 275 735

Travní	směs
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BRITAN – UNI 1 (1 kg/40 m2) x x x x
UNIPO – UNI 2 (1 kg/40 m2) x x x x x
PLAY – UNI 3 (1 kg/40 m2) x x x x x
AROMA – UNI 4 (1 kg/200 m2) x x x x x
KORZO – UNI 5 (1 kg/40 m2) x x x x x
PASTVINA – UNI 6 (1 kg/200 m2) x
DO SUCHA – UNI 8 (1 kg/40 m2) x x
ZAHRADA – UNI 9 (1 kg/40 m2) x x x x x x
ReNOVA – UNI 10 (1 kg/40 m2) x x x x x x
parková do polostínu – UNI 11 (1 kg/40 m2) x x x
HŘIŠTĚ – UNI 12 (1 kg/40 m2) x x x x x x
Dosev hřišť – UNI 13 (1 kg/40 m2) x x x x
protierozní směs – UNI 14 (1 kg/60–80 m2) x
technická směs – UNI 15 (1 kg/60–80 m2) x

Přehled travních směsí dle balení – 2021 (balení kg/1 ks)

Druh	osiva 0,2 0,5 2,0 5,0 20,0 25,0
K r m n á 	 ř e p a
Rekord Poly – červená x x
Ursus Poly – žlutá x x
J e t e l e
Jetel luční dvousečný (1 kg/500 m2) x x
Jetel nachový (1 kg/400 m2) x
Jetel plazivý (1 kg/1 000 m2) x
Vojtěška setá (1 kg/650 m2) x x
S em e n a 	 n a 	 z e l e n o
Hořčice bílá (1 kg/650–800 m2) x x x
Hrách setý (1 kg/40 m2) x
Luskoobilní směska (1 kg/50 m2) x x x x
Peluška jarní (1 kg/70–80 m2) x
Řepka ozimá (1 kg/1 200 m2) x x x
Směs hořčice a řepky (1 kg/850 m2) x x x x
Svazenka (1 kg/500 m2) x x

Druh	osiva 0,2 0,5 2,0 5,0 20,0 25,0
K r m i v a
Len setý x x x
Lesknice x
Oves nahý x x
Proso žluté x x
Slunečnice černá x x x
K r m n é 	 s m ě s i
Zimní směs pro venkovní ptactvo x x x

Přehled ostatních osiv dle balení – 2021 (balení kg/1 ks)

Přehled krmiv a krmných směsí dle balení – 2021 (balení kg/1 ks)

Všeobecné dodací 
podmínky pro rok 2021
(jen	na	sortiment,	který	je	uveden	v	tomto	katalogu)


