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HLAVNÍ TÉMA Meziplodiny

Doplnit chybějící krmivo
a ušetřit za nákup
Nepříznivé podmínky roku 2019 zapříčinily, že zásoby krmiv jsou na mnoha místech
velmi malé. V mnoha regionech používají zemědělci pro plánování krmiv jen „výhled“.
Rychle rostoucí travní směsi doplňují nedostatek krmiv a vysoce kvalitní travní siláže
pomohou snížit nákupy krmiv.
GreenStar AF1 tetra – s listovým typem
k vyšším výnosům

Graf 1:

Směs meziplodin (např. výsev po sklizni
ječmene) může poskytnout do výsevu příští
hlavní plodiny až tři seče. Směs meziplodin
řady GreenStar je sestavena speciálně pro
takové využití.
GreenStar AF1 tetra poskytuje díky svému
složení - listové typy jílku mnohokvětého – velké
množství listové hmoty. Listové typy travních
druhů dosahují během svého dozrávání nízkého
obsahu vlákniny a významně vyššího obsahu
proteinu. Vysetím GreenStar AF1 tetra si zajistíte vysoké výnosy a vysoký obsah živin (graf 1).

výnos/ha - sušina, NL a MJ NEL

Výnos sušiny, N-látek a energie u směsi GREENSTAR AF1 TETRA
v porovnání s jílkem mnohokvětým (1.seč 2020)

sušina-výnos/ha (q)

Kvalitní travní směsi jsou základem dobrého krmiva.

100 % jílek mnohokvětý
směs ze stébelnatých typů
GREENSTAR AF1 TETRA
směs z odrůd jílků mnohokvětých
listového typu

NL-výnos/ha (q)

energie-výnos/ha (MJ NEL)
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GreenStar Trippel-N – vysoce hodnotné
objemné krmivo, splňuje požadavky
greeningu

Tab. 1:

Podle podmínek pro uplatnění greeningu
může být tato směs sklizena následující rok
před výsevem hlavní plodiny. S GreenStar
Trippel-N nabízí Schaumann další možnost, jak
vypěstovat hodnotné objemné krmivo a pokrýt
nedostatek krmiv (tabulka 1).

termín výsevu

Hodnotná rezerva krmiv s GREENSTAR TRIPPEL-N (pokus z praxe)

výsevek

kg/ha

termín sklizně
výnos

q suš./ha

podnik 1

podnik 2

srpen

září

35

45

květen následujícího roku

duben následujícího roku

50

62

N-látky

% suš.

20,0

17,9

energie

MJ NEL/kg suš.

6,7

7,45

N-látek q/ha

10

11

33500

46000

výnos
výnos energie

MJ NEL/ha

GREENSTAR TRIPPEL-N

GREENSTAR AF1 TETRA

Doporučené využití

zimovzdorná směs meziplodin pro krmné účely,
vhodná také jako greening

nový výsev dvouletých pícnin na orné půdě,
nevhodné pro greening

Popis

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

dvouletá směs pro intenzivní využití sečením

Požadavky na půdu

stanoviště orné půdy, která dobře prokořeňují

vlhká, živinově bohatá stanoviště,
citlivá na drsné podmínky stanoviště

Vlastnosti

odrůda jílku mnohokvětého s vysokou rezistencí
vůči háďátku, minimální požadavky na stanoviště,
velmi dobrá tolerance vůči suchu, intenzivně a rychle
rostoucí kořenový systém, velká schopnost vázat dusík

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

Složení

směs z vikve seté, jetele inkarnátu a jílku mnohokvětého

směs tetraploidních odrůd jílku mnohokvětého

Výsevek

50 kg/ha

40 – 50 kg/ha
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