
Luční směs 
raná

Směs se srhou laločnatou 
pro první jarní seče, dává 
vysoký výnos a poskytuje 
chutnou píci bohatou 
na živiny.

Luční srhová směs je dočasná 
směs vhodná pro intenzivní 
výrobu píce na nezamokřených 
lokalitách. První seč je nutné 
včas senážovat.

složení UNI-L-50
%

UNI-L-53
%

luční srhová
%

jetel luční 2n 5 4 8

jetel luční 4n 5 4 6

jetel plazivý 5 8 6

bojínek luční 20

festulolium jílkovité 8

jílek hybridní 10 10

jílek mnohokvětý 8 8

jílek vytrvalý 4n 10

kostřava luční 10 10

srha laločnatá 47 48 60

výsev kg.ha–1 29 28 23

Luční směs
poLopozdní 
až pozdní

Na 5–6 let, směs je 
obohacena o vytrvalejší druhy, 
velmi vhodná pro sušení, 
poskytuje až 3 seče 
v pozdnějších termínech.

UNI-L-67
vhodná do podhorských 
a horských oblastí

složení UNI-L-60
%

UNI-L-62
%

UNI-L-64
%

UNI-L-67
%

jetel luční 2n 10 10 9

jetel plazivý 4 4 6

bojínek luční 28 27 22 26

festulolium jílkovité 8

festulolium kostřavovité 15 20 10

jílek mnohokvětý 5

jílek vytrvalý 4n 15 10 15 14

kostřava červená 10 10 9

kostřava luční 21 14 23 10

lipnice luční 12 12 5 12

trojštět žlutavý 4

výsev kg.ha–1 26 29 34 26

Luční směs
dLouhodobá

pro sušší 
podmínky

Pro vlhčí podmínky s využitím 
na 8–10 let, ve směsi je 
zvýšené zastoupení
vlhkomilných druhů.

Pro sušší podmínky s využitím 
na 8–10 let, ve směsi jsou 
zastoupeny druhy, které i při 
nižších srážkách poskytují 
dostatečné množství píce.

Pro extrémní podmínky 
s využitím na 4–6 let, 
ve směsi jsou zastoupeny 
druhy zvládající stresové 
podmínky (mráz, sucho).

Směs na 3–4 užitkové roky 
pro sušší podmínky se zastou-
pením travních druhů dobře 
reagujících na nedostatek
vláhy.

složení

vlhčí 
podmínky

sušší
podmínky

extrémní podmínky sušší 
podmínky

UNI-L-72
%

UNI-L-82
%

UNI-L-84
%

UNI-L-86
%

UNI-J-95
%

jetel luční 4n 5

jetel plazivý 10 15 15 5

jetel zvrhlý 8

bojínek luční 18

festulolium jílkovité 9

festulolium kostřavovité 15 20 15

jílek vytrvalý 4n 7

kostřava červená 20 20 24 20

kostřava luční 15 20 20 22 13

kostřava rákosovitá 10 18

lipnice luční 10 11 10 14

ovsík vyvýšený 10 24

psárka luční 20

psineček veliký 7

srha laločnatá 22 22

štírovník růžkatý 3

trojštět žlutavý 3

výsev kg.ha-1 25 31 30 26 33

Luční směsi



pastevní 
směs 
raná

Směs s vyšším zastoupením 
srhy laločnaté, poskytuje chut-
nou pastvu od časného jara 
do pozdního podzimu. 
Pastevní srhová směs je určena 
na nezamokřená stanoviště, 
v období letních přísušků posky-
tuje hlubokokořenící srha svěží 
pastvu, srha v monokultuře ome-
zuje problémy s nedopasky.

složení UNI-P-12
%

jetel plazivý 9

festulolium kostřavovité 15

jílek vytrvalý 4n 11

kostřava luční 15

srha laločnatá 50

výsev kg.ha–1 30

pastevní 
směs 
poLopozdní

Směs na 5–6 let, vhodná 
pro pastvu i sušení, poskytuje 
2–3 seče a chutnou píci 
i v letních sušších 
podmínkách.

složení UNI-P-20
%

UNI-P-22
%

UNI-P-27
%

jetel plazivý 12 12 12

festulolium kostřavovité 19 21

jílek vytrvalý 4n 25 25 25

kostřava červená 15 12 12

kostřava luční 35 19 12

lipnice luční 13 13 14

trojštět žlutavý 4

výsev kg.ha–1 29 30 29

pastevní 
směs
poLopozdní 
až pozdní

Směs na 6–8 let, univerzální 
směs vhodná i do podhorských 
oblastí, svým složením odpovídá 
požadavkům na chutné 
a zdravé krmivo pro zvířata 
vhodné na seno.

UNI-P-32 – vhodné na obnovu.

UNI-P-37 – vhodné 
na senážování.

složení UNI-P-30
%

UNI-P-32
%

UNI-P-37
%

jetel plazivý 9 9 10

bojínek luční 20 23 23

festulolium kostřavovité 20 15

jílek vytrvalý 4n 18 18 14

kostřava červená 10 10 10

kostřava luční 28 5 12

lipnice luční 15 15 12

trojštět žlutavý 4

výsev kg.ha–1 27 29 27

pastevní 
směs 
pozdní 
dLouhodobá

Směs na 8–10 let, vhodná 
i pro horské polohy a mělčí 
půdy, je složená z vytrvalých 
travních druhů, snáší dobře 
sešlapávání, možné využití 
na pastvu i seč. 

složení UNI-P-40
%

INI-P-42
%

jetel plazivý 10 10

bojínek luční 27 24

festulolium kostřavovité 15

kostřava červená 20 20

kostřava luční 22 10

lipnice luční 12 12

psineček veliký 9 9

výsev kg.ha–1 24 25

Pastevní směsi



JeteLotravní 
směs

JtL na 1 až 2 
užitkové 
roky

pastva 
pro doJnice

Směs s vyšším podílem jetele 
lučního na 2–3 užitkové roky, 
poskytuje 2–3 seče píce 
vhodné pro přímé zkrmování 
i sušení.

Vysoce produkční směs na 1–2 
užitkové roky pro oblasti s vyšší 
vláhovou jistotou

Intenzivní směs na 3–4 
užitkové roky, poskytuje 
chutnou a výživnou pastvu 
pro dojnice ve vlhčích 
podmínkách.

složení

1 až 2 užitkové roky pro 
dojnice

UNI-J-90
%

UNI-J-91
%

UNI-J-92
%

UNI-J-93
%

jetel luční 2n 30

jetel luční 4n 22 80 70 11

jetel plazivý 6

bojínek luční 10

festulolium jílkovité 8 15 30

festulolium kostřavovité 15

jílek mnohokvětý 10 20

jílek hybridní 5

jílek vytrvalý 4n 26

jílek vytrvalý 2n 27

kostřava červená

kostřava luční 8

kostřava rákosovitá

ovsík vyvýšený

psineček veliký 7

výsevek kg.ha–1 23 25 28 34

voJtěško-
tráva

Směs do nižších a středních 
poloh, podíl travního kompo-
nentu stabilizuje výnos 
v podmínkách méně příznivých 
pro pěstování vojtěšky.

složení Vojtěškotráva
%

Vojtěško-
-jetelotráva

%

Vojtěško-
-jetelotráva

s JH  %

vojtěška setá 90 60 50

jetel luční 2n 9 25

jetel plazivý 2 5

voJtěško-
-JeteLotráva

Směs vhodná do ŘVO a na lepší 
pozemky v BVO, jetel luční zpoma-
luje stárnutí směsi  a společně 
s travami zlepšuje podíl vodoroz-
pustných cukrů a silážovatelnost.

festulolium kostřavovité 10 29 10

jílek hybridní 10

výsevek kg.ha–1 18 22 25

směsi 
pro biopLyn

směs 
pro koně

Bioplyn I – krátkodobá směs 
do oblastí s dostatkem vláhy, 
nutné dostatečné hnojení 
dusíkem.
Bioplyn II – víceletá směs, 
poskytuje dobrý výnos 
již v roce zásevu.
Jílková směs – krátkodobá 
směs pro včasné jarní setí,
vhodná k senážování nebo 
na bioplyn.

Travní směs se zvýšeným 
podílem kostřavy rákosovité 
je vhodná pro pastvu, na senáž 
nebo na sušení. Dobře roste 
i na výsušnějších stanovištích.

složení BIOPLYN I
%

BIOPLYN II
%

Jílková
směs

%

pro koně
%

jetel plazivý 4

bojínek luční 26

festulolium jílkovité 35 31 9

festulolium kostřavovité 8

jílek jednoletý 20 8 25

jílek hybridní 10 10 35

jílek mnohokvětý 35 40

jílek vytrvalý 4n 20 7

kostřava luční 13 10

kostřava rákosovitá 14 30

lipnice luční 10

výsevek kg.ha–1 35 35 32 30

Mimo nabízené standardní směsi budeme připravovat 
směsi dle přání zákazníka.
Podíl jednotlivých druhů nebo odrůd ve směsi 
může být v průběhu sezony upraven.

Jetelotrávy

Vojtěškotrávy, vojtěško-jetelotrávy

Speciální směsi


