
Vysoce kvalitní travní porosty – s bezkonkurenční přidanou hodnotou 
Intenzivně obhospodařované travní porosty sehrávají velmi důležitou úlohu  
při sestavování krmných dávek odpovídajících požadavkům přežvýkavců:

 nákladově příznivá vlastní výroba dusíkatých látek
 vysoce hodnotná strukturální vláknina
 vysoká koncentrace energie v kg sušiny

SCHAUMANN-PROGRAM-TRAVNÍ OSIVO 

To nejlepší z trav
čistota osiva podíl cizorodých semen 

GREENSTAR
pro trvalé travní  
porosty

min. 90 – 96 % max. 1,5 %

GREENSTAR
odrůdy leguminóz min. 97 % max. 1,5 %

Vyšší intenzita využití travních porostů zvyšuje výnos  
dusíkatých látek a energie
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Více dusíkatých látek a energie z vysoce kvalitního objemného krmiva 
Zvýšením intenzity využívání travních porostů významně stoupá výnos dusíkatých látek i energie. 
Základem pro vysokou frekvenci sečí je hnojení, které doplňuje živiny odčerpané z půdy. 
Dalším důležitým předpokladem je použití vysoce kvalitních travních směsí. Směsi GREENSTAR  
zohledňují svým složením podmínky regionů a vysoce kvalitní krmivo přispívá k dosažení úspěchů 
v produkci mléka.

Vynikající vlastnosti použitých odrůd jemnolisté kostřavy rákosovité 

Vysoká stravitelnost:
Vyšlechtěné odrůdy jemnolisté kostřavy rákosovité se vyznačují velmi dobrou  
stravitelností vlákniny. Jemnost listů je rovněž důležitým kritériem kvality.

Nejvyšší výnosy: 
Při intenzivnějším využívání porostu se dosahuje až o 25 % vyšších výnosů ve srovnání 
s ostatními druhy trav. Vybrané odrůdy vykazují velmi vysoký obsah dusíkatých látek.

Suchovzdornost, mrazuvzdornost, snášenlivost vůči zamokření: 
Hluboko uložený kořenový systém umožňuje dobře snášet letní sucho i zamokření  
a poskytuje vysoké výnosy. Odrůdy jsou také velmi odolné vůči zimě.

GREENSTAR STRUKTUR a GREENSTAR INTENSIV PLUS obsahují velký podíl  
jemnolisté kostřavy rákosovité.

3 seče 4 seče 5 sečí

výnos q sušiny/ha 72 90 117

N-látky % NL/kg suš. 16 17 18

energie MJ NEL/kg suš. 6,0 6,2 6,3

SCHAUMANN-PROGRAM-TRAVNÍ OSIVO 

Kvalitní osivo pro nejlepší kvalitu objemného krmiva
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GREENSTAR-program

GREENSTAR GREENSTAR GREENSTAR GREENSTAR INTENSIV GREENSTAR GREENSTAR GREENSTAR GREENSTAR NACHSAAT GREENSTAR GREENSTAR
STRUKTUR STRUKTUR III STRUKTUR IV PLUS HORSE FIT AF1 TETRA TRIPPEL-N WEST/OST SÜD STRUKTUR PROTA ALFA B

Doporučení 
výsevu

nový výsev trvalého 
travního porostu a ví-
celetých pícnin na orné 
půdě pro intenzivní 
využití sečením

nový výsev trvalého 
travního porostu  
s průměrným  
využitím sečením

nový výsev 
trvalého travního 
porostu s průměrným 
využitím sečením 
a spásáním

nový výsev trvalého  
travního porostu 
s průměrným využitím 
sečením a spásáním

nový výsev  
pastevního 
porostu pro 
koně, kozy  
nebo ovce

nový výsev  
dvouletých pícnin 
na orné půdě

zimovzdorná  
meziplodina pro krmné 
účely, vhodná také jako 
greening

přísev trvalého travního porostu nový výsev trvalého 
travního porostu  
a víceletých pícnin  
na orné půdě

čistý výsev víceletých 
leguminóz

Popis výnosově bohatá směs,
s obsahem strukturální
vlákniny, tolerantní 
vůči suchu

výnosově bohatá 
směs, tolerantní  
vůči suchu

výnosově bohatá 
směs pícnin,  
tolerantní  vůči suchu

výnosově bohatá směs 
pícnin, bez jílku

víceletá směs  
pro intenzivní 
pastvu koní

dvouletá směs  
pro intenzivní  
využití sečením

směs pro výrobu
vysoce kvalitní siláže  
z objemných krmiv  
a pro aktivní ochranu 
živin před vymýváním

obnovuje travní drn, zajišťuje výnos 
a kvalitu krmiva

víceletá výnosově  
bohatá směs, s vysokým 
podílem jetelovin

zdravá, výnosově  
bohatá a vytrvalá  
odrůda vojtěšky

Podmínky  
na stanovišti

v létě suchá, v zimě 
na vymrzání riziková 
stanoviště

v létě suchá, v zimě 
na vymrzání riziková 
stanoviště

v létě suchá, v zimě 
na vymrzání riziková 
stanoviště

v létě suchá, v zimě  
na vymrzání riziková 
stanoviště 

stanoviště  
s možností 
dobrého  
prokořenění

vlhká, živinově bohatá 
stanoviště, citlivá na 
chladná stanoviště

stanoviště, která
dobře prokořeňují

živinově bohatá stanoviště  
s dobrým zásobením vodou

v létě suchá, v zimě 
na vymrzání, riziková 
stanoviště, stanoviště 
s možností dobrého 
prokořenění

půdy vhodné pro hluboké 
kořenění, nezhutněné  
a nezamokřené,
pH-hodnota půdy > 6,0;
min. 4 roky nevyužívané

Vlastnosti nejvyšší výnos sušiny 
a N-látek, nejvyšší 
roční výnosy, nejlepší 
obrůst po posečení, 
jemnolistá kostřava 
rákosovitá, odolná  
vůči suchu a mrazu, 
vysoká dodávka   
humusu díky  
bohatému   
kořenovému systému, 
snáší zamokření

dobrá odolnost 
vůči suchu, vysoké 
letní výnosy, nejlepší 
obrůst po posečení, 
jemnolistá kostřava 
rákosovitá, vysoce 
stravitelná srha  
s nejlepší mrazu-
vzdorností, jetel 
plazivý doplňuje 
protein a podporuje 
hustotu porostu  
i pevnost drnu

dobrá odolnost 
vůči suchu, vysoké 
letní výnosy, nejlepší 
obrůst po posečení, 
jemnolistá kostřava 
rákosovitá, vysoce 
stravitelná srha  
s nejlepší  
mrazuvzdorností

dobrá odolnost vůči  
suchu, vysoké letní 
výnosy, nejlepší obrůst 
po posečení, jemnolistá 
kostřava rákosovitá, 
vysoce stravitelná  
srha s nejlepší  
mrazuvzdorností

nízký obsah 
fruktanů, druhy 
trav s nízkým 
vegetačním 
vrcholem, snáší 
nízký okus, velmi 
dobrá odolnost 
vůči sešlapání, 
stabilita drnu

rychle rostoucí  směs,
tetraploidní odrůdy 
vytváří hustě  
zapojený porost,  
dlouhý vegetativní 
růst (listová hmota), 
velmi vysoké výnosy, 
odrůdy s velmi dobrou 
odolností vůči zimě 
a vytrvalostí,
nejvyšší stravitelnost 

odrůda jílku mnohokvě-
tého s vysokou rezistencí 
vůči háďátkům, nízké 
nároky na stanoviště, 
velmi dobrá tolerance 
vůči suchu, intenzivní  
a rychlý růst kořenového 
systému, vysoká  
schopnost vázat dusík

rychlé uzavření prázdných míst,  
hustý porost, vysoká chutnost,  
vysoká rezistence vůči rzím,  
vysoká krmná hodnota

nejvyšší výnos sušiny  
a N-látek, nejvyšší roční 
výnosy, nejlepší obrůst 
po posečení, jemnolistá 
kostřava rákosovitá, 
odolná vůči suchu  
a mrazu, vysoká 
dodávka humusu díky 
bohatému kořenovému 
systému, vysoká fixace 
dusíku díky velkému 
podílu jetelovin

vysoký výnos N-látek, 
nejlepší rezistence 
vůči háďátku, 
nadprůměrná odolnost
vůči zimě

Složení směs z jemnolisté 
kostřavy rákosovité 
a tetraploidního jílku 
vytrvalého s pozdější 
zralostí

směs z jemnolisté 
kostřavy rákosovité, 
srhy laločnaté a jetele 
plazivého

směs z jemnolisté 
kostřavy rákosovité, 
bojínku lučního,  
srhy laločnaté

směs z jemnolisté  
kostřavy rákosovité,  
bojínku lučního, srhy 
laločnaté, jetele lučního 
a jetele plazivého

směs z jílku  
vytrvalého, 
bojínku lučního, 
lipnice luční  
a kostřavy 
červené

směs z tetraploidních 
odrůd jílku  
mnohokvětého

směs z vikve seté, 
jetele inkarnátu a jílku 
mnohokvětého

směs z tetraploid-
ních a diploidních 
odrůd jílku 
vytrvalého se 
středně pozdním 
a pozdním  
stupněm zralosti

směs z tetraploid-
ních odrůd jílku  
vytrvalého 
s pozdním 
stupněm
zralosti a jetele 
plazivého

směs z jemnolisté 
kostřavy rákosovité, 
jetele lučního a jetele 
plazivého

odrůda vojtěšky
vlámského typu, 
osivo je naočkované 
bakteriemi Rhizobium

Výsevek 50 kg/ha 35 – 45 kg/ha 35 – 45 kg/ha 35 – 45 kg/ha 80 kg/ha 40 – 50 kg/ha krmivo 50 kg/ha
zelené hnojení 30 kg/ha

20 – 25 kg/ha přísev
35 – 40 kg/ha nový výsev

40 – 45 kg/ha 25 – 30 kg/ha

Nejpozdější 
termín výsevu

1. září 1. září 15. září 15. srpna 15. srpna 15. září první srpnová dekáda až 
první zářijová dekáda

15. září 1. září polovina března až konec 
dubna; letní výsev  
do počátku srpna

Dostupnost 
produktu

sklad CZ sklad CZ sklad CZ sklad CZ sklad NL sklad DE sklad DE sklad DE na objednávku na objednávku


