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STRANA 2 lúky a pasienky / Úvod

 VÝROBA ZELENÉHO KRMIVA

TRVALÉ TRÁVNE PORASTY
Lúky a pasienky - kvalitný a lacný zdroj 
energie a bielkovín

Cieľ našej ponuky:

- využiť naše tradičné zdroje výroby krmovín a prispieť tak k trvale 
udržateľnému poľnohospodárstvu, prispievať k udržaniu úrodnosti 
pôdy, kvality spodných vôd a ekologizácii životného prostredia
- podporovať biodiverzitu a politiku „zeleného poľnohospodárstva“, 
vzniknutú pod celosvetovým tlakom
- zabrániť nadprodukcii potravín, ktorá kvôli dotovaným cenám 
deformuje obchod a voľný trh

Pravidlá krížového plnenia zahŕňajú aj zachovanie trvalých 
trávnych porastov (ďalej TTP). Pre zachovanie priamych platieb 
platí zákaz zmeny druhu poľnohospodárskej plochy využívanej 
ako TTP. Ak pestovateľ preukáže, že rozoranie TTP bolo vykonané 
úplnou obnovou (rozoraním a zasiatím trávnej alebo 
ďatelinotránej miešanky), ktorou žiadateľ obnovil TTP (podľa 
predpísaných pravidiel na termín obnovy) alebo vykonal iba 
čiastočnú obnovu napr. prísevom diskovou sejačkou, považuje sa 
to za splnenie požiadaviek pravidiel krížového plnenia. (pozri 
úplné znenie K§4 Usmernenie MPaRV SR k nariadeniu vlády SR 
č.342/2014 Z.z..)

Pre splnenie týchto požiadaviek pripravili sme pre Vás široký 
výber ďatelinotrávnych zmesí:

1. FUTTERPROFI - určených na ornú pôdu pre intenzívnu 
produkciu krmovín 

2. GRÜNLANDPROFI – určených pre lúky a pasienky
Každý žiadateľ o platbu SAPS, musí byť súčasne žiadateľom o 
platbu za ekologizáciu. Platba za ekologizáciu sa poskytuje 
žiadateľovi, ktorý je oprávnený na platbu SAPS. Súčasne 
dodržiava poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a 
životné prostredie, akými sú:

A - diverzifikácia plodín
B - zachovávanie existujúceho trvalého trávneho porastu 

Na základe platných kritérií, ktoré sú zverejnené a dostupné na 
stránkach PPA sme pre vás pripravili takmer vyčerpávajúcu 
ponuku osív rastlinných druhov od facélie, pohánky až po cirok 
a proso, ktoré sú zosúladené s požiadavkami do tzv. greeningu. 
Pre účely splnenia 5% OEZ môže žiadateľ použiť tieto plodiny na 
plochy osiate s medziplodinami, alebo plochy so zelenou 
pokrývkou, alebo pri použití ako plodiny pútajúce vzdušný 
dusík. Nezabudli sme ani na okrajové pásy pre včely, čmeliaky a 
poľovnú zver (jarabice, bažanty, spevavce) a pod.!



Naše nároky na 
kvalitu

• Naše zmesi spĺňajú prísne kritériá 
na intenzívnu produkciu zeleného 
krmiva na ornej pôde a TTP. 

Certifikované osivá sú namiešané so 
zreteľom na:

• trvácnosť porastov

• zdravotný stav 

• najvyššiu produkciu vysokokvalitné-
ho krmiva



STRANA 4 lúčne a pasienkové zmesi / Ďatelinotrávne porasty a ich budúcnosť

V posledných rokoch boli trávnaté plochy 
súčasne vystavené viacerým stresovým 
faktorom. Na jednej strane spôsobujú 
larvy májových a júnových škodcov pro-
blémy s trávnatými plochami, na druhej 
strane sme konfrontovaní s narastajúcimi 
teplotami (vrátane nárastu počtu teplých 
dní s teplotami nad 30 °C) a úhrnom 
spadnutých zrážok počas vegetačného 
obdobia (apríl až september), najmä v ze-
miakárskej a podhorskej oblasti. Tieto a 
ďaľšie stresové faktory vystavili trávnaté 
porasty na hranicu ich produkčných 
schopností. 

Do popredia ide znovu využívanie 
trávnatých porastov

Aj keď niektoré faktory životného prostre-
dia nemožno ovplyvniť, obhospodarova-
nie poľnohospodárom sa dá veľmi dobre 
prispôsobiť tak, aby boli trávnaté porasty 
v dobrej forme pre budúce využitie. 
Okrem  vplyvu intenzívneho hnojenia na 
trávnatých porastoch na základe odberu 

Ďatelinotrávne porasty a ich budúcnosť.

živín NPK odvezenou úrodou, dôležitým 
opatrením je opätovný výsev trávnatý-
mi zmesami. Týmto je možné úspešne a 
ziskovo obhospodarovať trávnaté plochy za 
meniacich sa environmentálnych podmie-
nok. Kvôli 4 až 6 kosbám zameraným na 
výšku úrody sú porasty zbavené možnosti 
generatívnej samoreprodukcie (čas kosenia 
je pred dozrievaním semien). Preto je ne-
vyhnutné pravidelné prisievanie požado-
vaných druhov tráv. Inak by sa v poraste 
mohli šíriť nežiaduce druhy (napr.: Lipnica 
pospolitá a iné buriny, byliny).

V prípade medzier v porastoch (medzery 
veľkosti dlane) odporúča sa prísev na jar 
(napr. v priebehu smykovania, bránenia). 
Prax ukazuje, že august je najvýhodnejší 
mesiac pre úspešný prísev. Existujúce 
druhové zloženie nie je konkurencieschop-
né. Vďaka sejbe v auguste prísev lepšie 
vyklíči. Súčasne sa skracuje deň, znižuje 
sa intenzita slnečného svitu, obmedzuje sa 
vysušovanie, zvyšuje sa tvorba rosy a tým 
sa znižuje riziko vyschnutia vyklíčeného 
osiva. Pri opätovnom zasiatí sa odporúča 
vysievať 12 - 15 kg trávnej zmesi na hektár. 
Pozorovateľný posun v druhovom zložení 
porastu po príseve sa však prejaví až po 
dôslednom a opakovanom prisievaní.

Obnova prináša rýchlejší úspech

Obnova ďatelinotrávnych porastov je 
veľmi vhodným opatrením na odstránenie 
buriny, akou je Lipnica pospolitá lat.Poa 
trivialis. Tá vytvára výbežky - stolony, ktoré 
je nutné vybrániť tzv. "bránením do kríža". 
Trávne porasty ošetrujeme bránením 
naprieč lúčnymi, prútovými bránami čím 
sa odstránia nežiadúce rastliny. Takto vy-
čistené medzery v porastoch, po odvezení 
rastlinných zvyškov z plochy, sú vhodné na 
prísev a obnovu druhového zastúpenia pre 
intenzívnu produkciu. Takáto obnova, kde 
sa vykonáva bránenie, smykovanie, odvoz 
rastlinného materiálu, prísev, valcovanie a 
pod., je náročná na súčinnosť celej firmy 
a výber optimálneho agrotechnického 
termínu. Pri zakladaní nových a obnove 
existujúcich porastov predpokladáme so 
sejbou 25-30 kg/ha druhovo optimálnej 
zmesi pre danú výrobnú oblasť. V praxi 
sa najlepšie osvedčil ako najoptimálnejší 
termín mesiac august. 

DI Johannes HINTRINGER, 
projektový manažér pre pasienky

Bránením dva krát do kríža sa vytvorí dostatočný priestor na prísev zmesi.

Správna zmes významnou mierou prispieva k úspe-
chu dodatočného prísevu.



lúčne a pasienkové zmesi / Intenzívna výroba krmiva a diferencovaný prístup STRANA 5

Za predpokladu ideálneho vývoja pora-
stov a počasia, prebiehajú všetky práce 
rýchlo a zber plynule v jednom slede.

S predlžovaním vegetačného obdobia 
trávnatých porastov sa súčasne vo viace-
rých regiónoch etablovalo jednostranné 
využívanie trávnatých plôch s častejšou 
kosbou. To často vedie k nevyváženému 
vzťahu medzi využívaním a prísunom 
živín do trávnatých plôch. To ide ruka 
v ruke s nižšou odolnosťou trávnatých 
porastov proti chorobám a škodcom, ako 
je hrdza trávová, hrdza pšeničná alebo 
premnoženie lariev chrústa a drôtovcov. 
Dlhodobý nesúlad medzi intenzívnym 
využívaním a prísunom živín vedie k 
zmene druhového zloženia porastov. 
Zásobovanie živinami, ktoré nie je pri-
spôsobené využívaniu porastu, vytvára 
podmienky, ktoré už nie sú optimálne 
pre vysokokvalitné kŕmne trávy. Náprava 
tohoto nežiadúceho stavu si následne 
vyžaduje trvalé a cielené agronomické 
opatrenia často s vyššími nákladmi. Za 
vhodných podmienok je možné týmto 

Intenzívna výroba krmiva
a diferencovaný prístup.

problémom čeliť a do istej miery im 
predchádzať diferencovaným hospodá-
rením na trávnych porastoch. 

Starý prístup bol vymyslený prakticky

Myšlienka bola zverejnená asi pred 30 
rokmi ako „diferencované pasienkártvo“. 
Do praxe sa však dodnes neujala. Ak sa 
správne v praxi uplatní, môže ponúknuť 
riešenie na vytvorenie vyváženejšieho 
vzťahu medzi využívaním a dopĺňa-
ním živín do pôdy a súčasne pozitívne 
prispieť k biodiverzite na TTP. Ako môže 
také diferencované využitie našich pro-
dukčných plôch vyzerať v praxi? Normál-
ne nemajú všetky trávnaté plochy jednej 
farmy rovnakú produkčnú schopnosť. 
Obhospodarovanie nie vždy berie túto 
skutočnosť do úvahy - ako už bolo spo-
menuté na začiatku. Základom diferen-
covaného obhospodárovania je rozdielne 
využitie trávnatých plôch danej farmy v 
závislosti od ich produkčnej schopnosti. 
Plochy s vysokokvalitným krmovinár-
skym porastom sú tým pádom častejšie 
využívané na produkciu základného 

krmiva s najvyššou kvalitou, s vysokým 
obsahom bielkovín a energetickou hod-
notou krmiva pre HZ.

Naproti tomu oblasti, ktoré sú prirodze-
ne chudobnejšie na podiel tráv, (naprí-
klad kvôli orientácii a kvalite pôdy) sú 
zároveň bohatšie na byliny a preto sa 
využívajú menej často. Do diferenciácie 
možno zahrnúť aj faktory ako je vzdiale-
nosť od farmy, svahovitosť alebo veľkosť 
pestovateľských plôch.

Výber vhodných hnojív

Rovnakým spôsobom musí byť zabez-
pečený prísun odpovedajúcich živín. 
Namiesto toho, aby sa na všetky porasty 
aplikovalo vždy rovnaké množstvo živín, 
prispôsobuje sa hnojenie aj intenzite 
využitia. Namiesto jednotnej dávky živín 
na plochu, bude hnojenie prihliadať na 
intenzitu obhospodarovania. Jednotlivé 
plochy budú vyhnojené dávkou hnojiva, 
ktorú bude vedieť príslušné druhové 
zloženie efektívne využiť. Preto platí 
zásada, že podľa odpovedajúceho typu 
využitia porastu (seno, senáž, na zele-
no) je nutné dodať príslušné množstvo 
živín v hnojive. V náväznosti na spôsob 
obhospodarovania trávnatých plôch ako 
je napr. správna výška kosenia, pravidel-
né vápnenie, cielený prísev na úrodných 
produkčných plochách, je možné dosiah-
nuť optimálne druhové zloženie, požado-
vanú dlhovekosť a vitalitu mačiny.

Tiež je nevyhnutné optimalizovať počet 
kosieb a dávku hnojenia, podľa produkč-
nej schopnosti porastov. 

Zohľadňujúc meniace sa podmienky 
vplyvom meniacej sa klímy, bude do 
budúcnosti každopádne potrebné tieto 
skutočnosti vzájomne prehodnotiť.

Mag. Michael FRITSCHER, 
Konzultant pre pastviny

Pokiaľ ide o frekvenciu kosenia, je potrebné rozlišovať medzi intenzívnymi a extenzívnymi trávnatými plochami. 
Fotografie: Peter FRÜHWIRTH.



STRANA 6 lúčne a pasienkové zmesi / Požiadavky na pestovanie Lucerny siatej

Zmena klímy a opakujúce sa periódy 
sucha v letných mesiacoh nastolili otáz-
ku rozšírenia pestovania Lucerny siatej 
aj do severnejšie položených oblastí s 
vyššou nadmorskou výškou, kde prevlá-
dala Ďatelina lúčna.

Požiadavky na pestovanie a ochranu 
krmiva pre lucernu alebo lucernotrávu 
sa výrazne líšia od požiadaviek na trvalé 
trávne porasty. Predtým ako začnete pesto-
vať lucernu na objemové krmivo, mali by 
ste veľmi dobre zvážiť, vhodnosť Lucerny 
siatej do vašej oblasti.

Sejba a osivové lôžko.

Lucerna je plodina, ktorá rastie na ornej 
pôde. Patrí medzi plodiny, ktoré vyžadujú 
v osevnom postupe odstup, pretože je 
neznášanlivá s inými ďatelinovinami. 

Pri pestovaní lucerny je nutná kvalitná 
príprava jemného osivového lôžka s 
drobnohrudkovitovou štruktúrou. Prísev 
lucerny do trávnatých plôch nie je vhodný 
z dôvodu pomalého počiatočného vývoja a 
horšej konkurencieschopnosti.

Tesne po sejbe lucerny pristupujeme opa-

Požiadavky na pestovanie Lucerny siatej

trne k ďaľším úkonom. V prípade rýchleho 
rastu burín volíme včasnú kosbu nízkeho 
porastu, za účelom eliminácie prerastania 
buriny. Následne už dobre zapojený porast 
lucerny dobre potláča buriny. Trvácnosť 
porastov lucerny je v čistom stave alebo v 
zmesi s trávami bežne 3-5 rokov.

Lucerna vyžaduje teplé, hlboké, dostatočne 
priepustné pôdy s neutrálnym až mierne 
zásaditým pH. Neznáša podmáčané, zhut-
nené a studené stanovište s vysokou hladi-
nou podzemnej vody. Na takéto stanovištia 
je vhodnejšia Ďatelina lúčna a robustná 
Ďatelina hybridná.

Kvitnutie a zber

Optimálny termín zberu lucerny je najne-
skôr začiatkom kvitnutia, nakoľko rýchle 
stúpa podiel hrubej vlákniny a hmota má 
optimálny obsah stráviteľnej energie.

Pre zvýšenie dlhovekosti a vitality po-
rastov je nutné nechať raz ročne lucernu 
zakvitnúť. Indikáciou je fialové zakvitnutie 
cca na 1/3 rastlín. Táto požiadavka pre za-
čiatok kosby nastupuje v každej výrobnej 
oblasti v rozdielnom termíne. Vyžaduje 
si to rozdielnu agrotechniku pri kosbe a 
konzervácii.

Lucerna neznáša príliš nízke kosenie. Výš-
ka kosby cca 10 cm sa nastaví preto, aby 
porasty čo najrýchlejšie obrastali. Hustota 
mačiny ďatelinotrávnych porastov lepšie 
potláča výskyt burín, preto nastavenie 
optimálnej výšky strniska lucerny zabrá-
ni znečisteniu zberanej hmoty. Nezníži 
sa nutričná hodnota úrody, zabezpečí sa 
vysoký výkon zberacej rezačky, riadkovača, 
obracača a pod. Posledná kosba pri 15 cm 
strnisku zabezpečí presun dostatočného 
množstva rezervných látok do koreňového 
systému pred zimou. Lucerna neznáša 
utláčnie nekontrolovaným prejazdom  
zberovej techniky.

Uskladnenie lucerny

Zber lucerny na seno. Po kosení pomáha 
sušeniu homogenizácia miagačom, ktorý 
naruší povrch stonky a takto presúša-
ná hmota predchádza samoopadávaniu 
nutrične najbohatších listov. Lucerna má 
zvyčajne veľké straty úlomkami. Nastave-
nie zberovej techniky (kosačka, obracač 
sena, zhrňovač) a rýchlosť jazdy musia 
byť zvolené tak, aby sa do kŕmenho žľabu 
dostalo čo najviac nutrične najcennejšej 
listovej hmoty.

Nízky obsah cukrov v zelenej hmote 
lucerny spôsobuje nízku silážovateľnosť. 
Výrazne lepšiu silážovateľnosť majú lucer-
notrávne zmesi.

Lucerna v čistej kultúre je zo všetkých 
ďatelinovín najvhodnejšia do teplých a su-
chých oblastí, kde hlboko zakoreňuje často 
až do viac ako 5 metrovej hĺbky. Zmesi 
lucernotrávy sa uprednostňujú v oblas-
tiach s úhrnom zrážok okolo 800 mm. Sú 
menej ohrozené burinou, ľahšie sa silážujú 
a sú plastickejšie ako čisté porasty lucerny 
v monokultúre.

DI Martina LÖFFLER, Referentka 
pre poľnohospodárstvo a pasienky

Lucerna v kvete. Foto: DI Martina LÖFFLER



lúčne a pasienkové zmesi / Hnojenie fosforom a draslíkom STRANA 7

Fosfor je popri dusíku najdôležitejšou 
živinou pre trávnaté porasty. 
Pôdne analýzy potvrdzujú, že v pod-
horských a horských oblastiach je záso-
bovanie P slabé. Prihliadajúc na zvýšený 
počet kosieb je ďaľší príjem P obmedzený 
a preto je nutné zamerať sa na kontrolu 
jeho bilancie.
Pred hnojením P hnojovami vykonávame 
kontrolu P v pôdnej zásobe.

Fosfor je pre trávne porasty jeden z naj-
významnejších prvkov vo výžive.

Je nielen základom pre rast a vývoj rast-
liny, ale prispieva aj ku kvalite krmiva vo 
výžive HZ. Vyvážená výživa P významne 
ovplyvňuje vysokú kvalitu porastov, podiel 
rastlinných druhov(trávy, byliny,ďatelino-
viny), ale podieľa sa aj na stabilite výšky a 
kvality úrody.

Nedostatok P negatívne ovplyňuje nielen 
rast a vývoj, ale negatívne vplýva na plod-
nosť chovaného dobytka.

Obsah fosforu v trávnatých porastoch.

Možno konštatovať, že asi 75% trávnatých 
plôch je nedostatočne zásobených fosforom. 
Takmer 50% trávnatých porastov má veľmi 
nízky prísun živín. Biologicky obhospo-
darované trávnaté oblasti majú tendenciu 
vykazovať ešte nižší obsah fosforu.

Pretože metóda CAL mierne podceňuje 
obsah fosforu dostupného pre rastliny až do 
hĺbky 10 cm kvôli intenzívnemu zakore-
neniu v pasienkoch, predpokladá sa, že od 
približne 35 mg P (stredné B) by mal byť v 
pôde dostatočný obsah živín.

Dôvodom nízkeho obsahu fosforu je pravde-
podobne skutočnosť rozšíreného využívania 
porastov na silážne účely. V posledných 20-
tich rokoch vyústila vyššia intenzita kosby 
(nárast cca o 2 kosby) do vyššieho odčerpá-
vania živín navýšenou úrodou na jednotku 
plochy, ale bez odpovedajúceho doplnenia 
odobratých živín.

Je nutné zabrániť ďalšiemu odčerpávaniu fo-
sforu najmä na trávnatých plochách s veľmi 
nízkym obsahom živín (trieda obsahu A). 

Hnojenie fosforom a draslíkom

Je potrebné zabezpečiť vyváženú bilanciu 
živín hnojením hospodárskymi organickými 
a priemyselnými hnojivami s obsahom P.

Hnojenie fosforom na trávnatých pora-
stoch podľa SGD 7

Na trávnatých porastoch (lúky, pasienky a 
poľné krmoviny) je produkcia maštaľného 
hnoja, hnojovice, močovky a kompostu  
hlavným dodávateľom humusu, všetkých 
živín NPK a stopových prvkov.

K hnojeniu fosforom je nutné pristúpiť 
v každom prípade ak nie sú k dispozícii 
hospodárske hnojivá zo ŽV (popr. digestát z 
GPS), s prihliadnutím na zásoby živín podľa 
pôdneho rozboru. Zároveň vyrovnáme 
nevyvážený pomer P:K z hospodárskych 
hnojív (močovka je NP hnojivo) a pod.

Pri výpočte hnojenia P vychádzame z 
pôdnej zásoby, s obvyklých postupov pre 
výpočet dávky v prepočte na P2O5, 

Pri zohľadnení odšerpávania P (úroda /ha x 
počet kosieb), prepočítavame využiteľnosť 
P v 1. roku po aplikácii, zvážime pH a riziko 
zvrhávania P v kyslom prostredí. Dôležitú 
úlohu zohráva mineralizácia P z aplikova-
ných hospodárskych hnojív. Osobitne pristu-
pujeme v prípade ponechania porastov na 
farmárske osivo.

Draslík v trávnatých porastoch 

Rastliny prijímajú draslík v značne vyšších 
množstvách ako je potrebné aj pre najvyššie 
úrody (tzv. luxusný príjem). Nadbytočný prí-
jem nastáva zvlášť hnojením vačšími dávka-
mi na začiatku intenzívneho jarného rastu. 
Účelnejšie je preto hnojiť draslíkom po prvej 
kosbe alebo po druhom cykle pasenia.

Obsah draslíka v sušine krmu trávnych 
porastov je v úzkom vzťahu k obsahu prí-
stupného draslíka v pôde. Kolíše v širokom 
rozpätí od 15 do 50 g. kg - 1 K v sušine. Op-
timálny obsah draslíka v sušine krmu, pri 
ktorom nie je výška úrod limitovaná jeho 
nedostatkom, je 20 – 22 g. kg-1. Pre vyživu 
dobytka však najlepšie vyhovuje obsah 10 – 
15 g.kg-1 K v sušine.

Využitie draslíka z dodaných hnojív sa 
pohybuje od 20 do 100 % v závislosti od 
dávok draselných hnojív, ostatných živín a 
pôdnych podmienok. Produkčná účinnosť 
má tiež široke rozpätie od 8 do 10 kg sena 
na 1 kg draslíka.

Aplikácia draslíka, pre zamedzenie luxusné-
ho príjmu, je vhodnejšia po 1. kosbe alebo 
po 2. pasienkovom cykle. Najvhodnejšia je 
40 až 60 % KCl (33 – 50 % K). Menej kon-
centrované draselné soli, najmä kainit, su 
bohatšie na sodík, ktorý zlepšuje chutnosť 
paše a znižuje nedopasky.

Fosfor v trávnatých 
porastoch

Oblasti pastvín sú trvale nedostatočne zásobené fosforom a draslíkom.



Trvalé trávne poras-
ty a zmesi pre ich 

zakladanie a obnovu

• Obnova trávnatých porastov má 
mimoriadny význam pre zaistenie 
efektívnosti a tým aj úrodového 
potenciálu lúk a pasienkov.

• Kritériom úspechu je výsev zmesí pri-
spôsobených podľa účelu ich využitia 
(kosenie, alebo pasenie). Dávkovane 
živín, termín ich aplikácie a technika 
prísevu zmesí sa musia prispôsobiť 
najnovším poznatkom.
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TRVALÁ LÚČNA ZMES

GRÜNLANDPROFI B
Trvalá lúčna zmes, stredne intenzívna, pre 
stredné a suché zemepisné polohy

GRÜNLANDPROFI B je zmes, ktorá je vhodná na založenie 
stredne intenzívnej trvalej lúky - najmä ak sú potrebné obidva 
spôsoby použitia (seno alebo siláž). GRÜNLANDPROFI B
poskytuje vysokú úrodu sušiny a výživné krmivo už pri malom 
počte kosieb za rok. Vysoký podiel suchuodolných druhov 
tráv v zmesi garantuje úrodu aj v suchých ročníkoch a aj na 
južných svahoch.

• vhodná pre 3-4 kosby za rok
• vhodná pre polohy až do 800 m n.m.
• výhodné zastúpenie širokého podielu rôznych druhov tráv 
• 30% podiel nízkorastúcich tráv garantuje hustú, dobre 

regenerujúcu a utláčaniu odolnú mačinu

TRVALÁ LÚČNA ZMES

GRÜNLANDPROFI OG
Trvalá lúčna zmes, stredne intenzívna, pre oblasti 
náchylné na kalcinózu bez trojšteta žltkastého

Vynikajúca zmes pre založenie stredne intenzívnej trvalej lúky 
vo všetkých polohách. Trojštet žltkastý v samonáletových 
porastoch môže skrmovaním zapríčiniť kalcinózu - nadmerné 
ukladanie Ca - solí do tkanív. Táto zmes zabráni nežiadúcemu 
efektu vytlačením trojštetu z porastu. GP OG má univerzálne 
použitie. Obsahuje vymŕzaniu odolné druhy tráv vhodné aj pre 
vysoké nadmorské výšky.

• širokospektrálna zmes pre 3 - 4 kosby ročne
• vhodná aj pre vyššie nadmorské oblasti
• výsevom GP OG eliminujeme kalcinózu
• odporúča sa prisievať už pri viac ako 20% tnom výskyte 

Trojštetu žltkastého
ZMES PRE VYSOKÚ INTENZITU PESTOVANIA

GRÜNLANDPROFI TOPP
Intenzívna zmes pre úrodné oblasti

Konkurenčná zmes bez ďatelinovín GRÜNLANDPROFI TOPP je 
ideálna predovšetkým na intenzívne pestovanie. Vďaka prevlá-
dajúcemu podielu vysokoúrodných tráv ľahko poskytuje 5 a viac 
kosieb. Pre dosiahnutie najvyšších úrod s najvyššou kvalitou, 
dbáme na zabezpečenie dostatočného prísunu živín!

• poskytuje 5 a viac kosieb
• vhodná pre úrodné polohy, toleruje aj suchšie stanovište
• vysoko úrodná zmes pri intenzívne využívanie 
• vysoký podiel Reznačky laločnatej zaisťuje úrodu aj za 

suchého počasia



VYSOKOÚRODNÁ ZMES PRE TRVALÉ LÚKY

GRÜNLANDPROFI EB
Vysokoprodukčná zmes na prísev pre trvalé 
lúky s intenzívnym hospodárením

GRÜNLANDPROFI EB je vhodná na prísev do silne poškodených 
trávnych porastov (medzery veľkosti dlane) pre ich obnovu. 
Zloženie zmesi je výnimočné - optimálne nakomponované 
odrody poskytujú vysokokvalitné krmivo, ľahko stráviteľné a 
silážovateľné. Pri optimálnom hnojení dusíkom poskytujú 
najvyššie a najkvalitnejšie úrody. Vysoké percento Reznačky 
laločnatej a schopnosť rýchlej regenerácie - obrastania zaisťujú 
úrody aj v suchých rokoch.

• poskytujú 4 až 5 kosieb
• vďaka dobrej tolerancii proti suchu a zimuvzdornosti je GP EB 

vhodná aj pre suché a drsné oblasti
• zmes zameraná na úrodnosť a veľmi kvalitnú siláž



• termín je na začiatku vegetácie alebo od polovice do 
konca augusta

• iba pravidelné prísevy vedú k úspechu

• používajte iba zmes vhodnú pre danú lokalitu a využitie

• pred prísevom doporučujeme nižšie strnisko a po príseve 
skoršiu kosbu

• podľa potreby bránime

• pri silnom výskyte Lipnice pospolitej a Kostravy čer-
venej doporučujeme rovnaký postup

• bránenie: minimálne 2 x do kríža

• vybránený porast je nutné odstrániť z parcely

• používajte iba zmes vhodnú pre danú lokalitu a využitie

• po sejbe doporučujeme ľahké valcovanie

PRAKTICKÉ TIPY PRE 
PRAVIDELNÝ OPAKOVANÝ PRÍSEV
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ZMES PRE PRÍSEV A INTENZÍVNU VÝROBU ZELENÉHO KRMIVA

GRÜNLANDPROFI NI
Zmes pre obnovu v miernych a vlhkých 
polohách s intenzívnym využívaním 

GRÜNLANDPROFI NI je ideálna na zlepšenie poškodených, 
intenzívne využívaných lúk a pasienkov trvalého charakteru. 
Podiel rýchlo rastúcich zložiek zaručuje rýchly rast a rovno-
merné pokrytie pôdy. Okrem možnosti intenzívneho využívania, 
zmes GRÜNLANDPROFI NI ponúka dve výhody v jednom a to 
toleranciu proti suchu a odolnosť proti vyzimovaniu. HZ si 
ocenia obnovenie vysokej kvality zelenej hmoty trávnatých 
porastov a aj následne vysokoenergetickú siláž.

• vhodná pre oblasti, kde sa očakáva pravidelne 4 až 6 kosieb
• pre oblasti so strednou nadmorskou výškou, vlhké miesta 

alebo tzv. úrodné lokality
• optimálna zmes pre prísev do suchom poškodených trávnych porastov
• vysoký podiel mätonohu trváceho zaručuje konkurencieschop-

nosť proti agresívnej Lipnici pospolitej a Kostrave červenej, po 
sejbe dosahuje rýchlu pokryvnosť pôdy

PRÍSEVOVÁ ZMES - PRE STREDNE INTENZÍVNE VYUŽITIE

GRÜNLANDPROFI NA
Zmes pre oblasti so strednou nadmorskou 
výškou a drsnejšie, na živiny chudobnejšie plo-
chy, so stredne intenzívnym obhospodarovaním

GRÜNLANDPROFI NA je vhodná na všeobecné zlepšenie 
poškodených trvalých  lúk a pasienkov so stredne intenzívnym 
obhospodarovaním. Zloženie zmesi s konkurencieschopnými a 
trvácimi druhmi tráv garantuje tvorbu hustej a robustnej 
mačiny. Obsah bielkovín a energetická hodnota krmiva sa vďaka 
zmesi GRÜNLANDPROFI NA výrazne zvýši. Vyzdvihnuteľnými 
vlastnosťami tejto zmesi je odolnosť porastov proti vyzimovaniu  
a trvácnosť na stanovišti.

• stredne intenzívne využitie - 3 až 4 kosby za rok
• vhodná pre stredne položené až drsné oblasti
• zvyšuje úrodový potenciál existujúcich trávnych porastov
• vysoký podiel výbežkatej trávy Lipnice lúčnej zaručuje hustú 

mačinu a vysokú kŕmnu hodnotu zelenej hmoty

PRAKTICKÉ TIPY PRE
OBNOVU PORASTOV



INTENZÍVNA ZMES PRE PRÍSEV S VYSOKÝM OBSAHOM REZNAČKY LALOČNATEJ

GRÜNLANDPROFI KB
Intenzívna ďatelinotrávna zmes pre prísev  
do drsných a suchých oblastí

GRÜNLANDPROFI KB je určená na zvýšenie odolnosti proti 
suchu a aj zimuvzdornosti lúk a pasienkov. Mätonoh trváci a 
Ďatelina lúčna zaisťujú rýchle pokrytie pôdy v medzerovitých 
porastoch. Lipnica lúčna ako trváca intenzívne výbežkatá a pôdu 
prekoreňujúca tráva vytvára hustú mačinu. Aj za sucha zaisťuje 
zmes GRÜNLANDPROFI KB vysoké úrody a tým zabezpečuje 
každoročne istotu prísunu základných živín v krmive HZ.

• zmes pre prísevy na zintenzívnenie využitia trávnatých plôch 
– poskytuje 4 až 5 kosieb

• obzvlášť vhodná pre suché a drsné oblasti
• rýchla pokryvnosť v medzerovitých porastoch
• vysoká konkurencieschopnosť použitých druhov v zmesi, s 

vynikajúcou toleranciou proti suchu a s veľmi dobrou 
odolnosťou proti vyzimovaniu



TRÁVNA ZMES PRE CHOV KONÍ S HUSTOU MAČINOU

GRÜNLANDPROFI PS
Viacročná trávna zmes pre lúky a pasienky 
na chov koní vhodná pre všetky oblasti

GRÜNLANDPROFI PS je čisto trávna zmes, s optimálnym 
zložením pre kone. Mätonoh trváci a Reznačka laločnatá 
garantujú vynikajúce odnožovanie, čím prispievajú k vytváraniu 
hustej mačiny odolnej proti ušliapávaniu a vhodnej na 
intenzívne pasenie. Zmes GRÜNLANDPROFI PS je rovnako 
vhodná aj pre podsev. Vybrané druhy tráv ponúkajú vysokú 
kvalitu sena a seno pre kone má výborné chuťové vlastnosti

• vysokoodolná proti utláčaniu a rozpadávaniu mačiny
• určená pre pasenie koní do všetkých oblastí
• zmes je bez ďatelinovín, zložená z hodnotných trávnych druhov
• vysokou stráviteľnosťou, ponúka chutnú pastvu
• vhodná pre zakladanie a podsevy lúk a pasienkov do všetkých oblastí

Zloženie:
10 % Timotejka lúčna
10 % Kostrava trsteníkovitá
12 % Kostrava červená
12 % Kostrava lúčna
13 % Reznačka laločnatá
18 % Lipnica lúčna
25 % Mätonoh trváci

Odporúčaný výsevok: 

Novozaložené porasty: 30-35kg/ha

Podsev: 15 kg/ha

Termín sejby: Apríl – August

Balenie: 10 kg vrecia
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Lúky a pasienky, pod spoločným názvom 
trvalé trávne porasty sú prírodné, polo-
prírodné, ale i siate rastlinné spoločenst-
vá. Značné rozdielnosti geografické, 
klimatické, geologické i pôdne vyvolávajú 
veľkú pestrosť prirodzených a polopriro-
dzených trávnych porastov. V rôznych 
podmienkach majú rozdielne floristické 
zloženie, inú produkčnú schopnosť, iné 
rozdielne úrody cez vegetačné obdobie.

Pokiaľ ide o floristické zloženie, platí, že 
porast je odrazom – funkciou stanovištia. 

Uvádzame nasledovné:

• na prevlhčených miestach rastú mokrad-
né druhy najmä sitiny, ostrice

• na vlhkých stanovištiach z jari, sa vysky-
tujú porasty ostríc, iskiernikov

• na polovlhkých lúkach nachádzame 
porasty psiarky lúčnej s niektorými polo-
vlhkomilnými druhmi tráv a bylín

• na mierne vlhkých svahoch rastú kvetna-
té polokultúrne porasty tráv a bylín

• na výsušných stanovištiach, najmä južne 
exponovaných svahoch sa nachádzajú 
porasty úzkolistých kostráv, či stoklasu 
vzpriameného s kvetnatými bylinami, 
ktoré sú menej produkčné.

Pravda aj zásahy človeka pôsobia súborne 
ako sústava ekologických činiteľov, ktoré 
sa výrazne prejavujú tak vo floristickom 
zložení, ako aj v produkcii porastu.

S dávkami dusíka pri zachovaní základ-
ného hnojenia fosforečno-draselného sa 
zvyšujú úrody, mení sa zloženie porastu, 
zmenšujú sa rozdiely medzi rôznymi ekolo-
gickými podmienkami. Súčasne s narasta-
júcou úrodou klesá aj variabilita výkyvu v 
produkcii v rokoch, čo však na niektorých 
stanovištiach platí iba po určitú hranicu, 
ktorú môžeme nazývať hranicou ekologic-
kej únosnosti (Krajčovič, 1998).

V súčasnosti sa čoraz viac hovorí o význa-
me zdravého prostredia a ochrany krajiny. 
A práve trvalé trávne porasty majú popri 
produkčných funkciách osobitné postave-
nie aj z týchto hľadísk. Zahrňujeme ich pod 
pojem – mimoprodukčné funkcie. Z nich 
treba zdôrazniť najmä tieto:

Lúky a pasienky - 
základňa zdravej výživy dobytka.

• schopnosť protieróznej ochrany, vyplý-
vajúca z veľmi dobrého zdroja porastu a 
silného prekorenenia v povrchových 100 – 
150 mm pôdy , uplatnenia sa i na chudob-
ných pôdach, dokonca nevhodných pre 
lesné porasty a rýchlej možnosti obnovo-
vania narušeného rastlinného krytu,

• funkcia biologického filtra vďaka schopnos-
ti pútať minerálne a organické látky, a tak 
vytvárať prirodzenú bariéru proti znečisťo-
vaniu povrchových a podzemných vôd,

• účasť na vytváraní tzv. kostry ekologic-
kej stability krajiny v dôsledku prevahy 
procesov prirodzenej autoregulácie 
ekosystému, a tým schopnosť do určitej 
miery vyrovnávať rôzne výkyvy vyvola-
né narušením pôvodného prostredia,

• zachovávanie prirodzeného a pestrého 
genofondu rastlín, živočíchov i mikroor-
ganizmov, teda značnej biologickej diver-
zity (rozmanitosti), ktorá práve prispieva 
k tlmeniu rôznych ekologických stresov.

Jarné obhospodarovanie trávnych porastov

Úpravou lúky a pasienka treba rozumieť 
nielen uvedenie tých plôch do kultúrneho 
stavu, teda nielen ich takzvanú technickú 
úpravu, ale aj správne využitie týchto 
plôch a ich udržovanie v podmienkach 
vysokej produkčnosti a kvality porastu.

Dôležitý krok k dosiahnutiu výsledku – 
produktívnosť lúky a pasienka je okrem 
technickej úpravy (uvedenie plochy do 
kultúrneho stavu) dôležitá a zodpoved-
ná úloha je správne využitie úpravou 
vytvorenej schopnosti pôdy, lepšie a viac 
tvoriť a odborne udržať túto schopnosť, čo 
najdlhšie bez podstatného zníženia úrody 
a zhoršenia kvality trávnej hmoty. Preto 
v ďalšej časti uvádzame základné zložky 
starostlivosti o trávne porasty.

Bežnú povrchovú úpravu treba robiť 
každoročne a to buď v jeseni po ukončení 
poľných prác, alebo na jar pred začatím 
vegetácie, príp. hneď po vykonaní jarných 
poľných prác. Uskutočňuje sa na trávnych 
porastoch už kultivovaných, na ktorých 
základná povrchová úprava bola urobe-
ná. Skladá sa z čistenia povrchu lúky od 
kríkov narastených za predošlý rok, z 
čistenia odvodňovacích kanálov, rozhrňo-
vania nových krtincov a hnojenie plôch 
trávnych porastov.

Úprava vodných pomerov

Značná časť lúk a pasienkov nemá 
upravené vodné pomery a je alebo trvale 
zamokrená alebo je častejšie zaplavo-
vaná prívalovými vodami. Zamokrené 
trávne porasty s porastom na ktorom sa 
vyskytujú iskerníky, záružlie, žeruchy sú 
menej hodnotné. Odstránením zamokre-
nosti z porastu ustúpia iskerníky a iné 
zamokreniu vhodné trávy. Riešením je 
znížiť hladinu spodnej vody i keď len 
otvorenými jarkami a kanálmi.

Rekultivácia trávnych porastov

Drevitý nálet na lúkách a pasienkoch vo 
väčšine prípadov nie je pôvodný, ale z 
hľadiska poľnohospodárskeho využíva-
nia porastom burinným.

Lúky a pasienky ak neslúžili svojmu 
účelu za dobu niekoľko rokov v poľ-
nohospodárskej krajine sa vytvárajú 
nové prírodné väzby. Je preto potrebné 
rešpektovať kategorizáciu drevín rastú-
cich mimo les. Preto pri rekultovačných 
prácach treba rozhodovať citlivo pri 
likvidácii drevitého náletu a ustúpiť od 
jednostranného hľadiska, len pre poľno-
hospodárske účely plánovaného zásahu. 
Ochrana pôdy pred lesným náletom, 
proti erózii, zachovanie pôdnej mačiny 
ako činiteľa ekologickej stability a snahe 
po minimalizácii zásahov a urýchlenie 
zúrodňovacieho procesu vedú k vývojom 
technických zariadení na odstraňova-
nie náletu. Základom mechanizmov sú 
rôzne rotačné adaptéry s horizontálnou 
osou rotácie. Ako pracovné orgány sa 
používajú nožíky rôzneho tvaru, kladiv-
ká alebo reťaze. Technické zariadenia sa 
agregatujú s energetickými prostriedka-
mi traktor, nosiče náradia.

Výsledky z použitia rotačných adaptérov 
na drvenie drevitého náletu ukázali, že 
najvhodnejším spôsobom likvidácie je 
ich priame drvenie “na stojato” rovno na 
ploche. Problémom však zostáva zmla-
dzovanie odstraňovaných drevín.

 lúčne a pasienkové zmesi / Lúky a pasienky - základňa zdravej výživy dobytka

Výskumný ústav trávnych porastov 
a horského poľnohospodárstva 
Banská Bystrica



LÚKY A PASIENKY - GRÜNLANDPROFI

ZLOŽENIE ZMESI ODRODY EB B OG G NA NI TOPP KB BE PS

Ďatelina lúčna REICHERSBERGER NEU 5 5 4

Ďatelina plazivá HUIA 5 7 5 10 6 5 7 5

Ďatelina hybridná AURORA, DAWN 3  15

Ľadenec rožkatý LEO 7 7 7

Mätonoh trváci ARTESIA, MATHILDE, 
 NAVARRA, TEMPRANO 30 10 12 18 14 25 35 18 30 25

Kostrava lúčna COSIMA, COSMOLIT 12 14 15 17 13 8 10 12

Kostrava červená ADIO 13 14 10 5 5 30 12

Reznačka laločnatá ALDEBARAN, AMBA, 
BERTA, HUSAR 30 5 9 7 15 10 15 27 13

Lipnica lúčna BALIN 15 17 18 26 28 22 15 24 18

Kostrava 
trsteníkovitá

NINKOKO 10 10

Ovsík obyčajný ARONE 15

Trojštet žltkastý TRISETT 51 4

Psinček tenučký HIGHLAND 5

Timotejka lúčna COMER, LISCHKA 15 10 13 7 15 15 25 12 10

Kostravovec PERUN 10

HUSTOTA SEJBY V kg/ha

Nový výsev 30 30 25 30 25 25 30 30 30-60 30

Opakovaný udržiavací 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15

Po obnove - rekultivácii 25-30 20-25 20-25 25-30 25-30 25-30

GRÜNLANDPROFI - ZLOŽENIE ZMESI V %



Zmesi pre krmoviny 
na ornej pôde 

FUTTERPROFI (FP)

• Pomocou FP zmesí sa dá zásoba zele-
ného krmiva zaistiť aj počas suchých 
rokov. FP zmesi intenzívne preko-
reňujú pôdu a efektívne využívajú 
pôdnu vlahu. V posledných veľmi 
suchých rokoch sa na dosiahnutí 
vysokých úrod významne podieľa 
Lucerna siata.

• FP zmesi sú extrémne výkonné, 
majú vysokú dietetickú hodnotu, 
vďaka vysokému podielu tráv (s 
vysokým obsahom cukru) sú ľahko 
silážovateľné a vďaka ďatelinovinám 
obsahujú aj vysoký podiel bielkovín. 
Pri chove HD na mäsovú aj mliečnu 
úžitkovosť   skrmovaním sena, sená-
že, siláže významne klesajú náklady 
na jadrové krmivo a drahé bielkovi-
nové kŕmne zmesi.
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INTENZÍVNA ĎATELINOTRÁVNA ZMES S OBSAHOM ĎATELINY LÚČNEJ 

FUTTERPROFI IM
Zmes FUTTERPROFI IM pozostáva z vysokého podielu mätono-
hov (32%), ktoré zreteľne navyšujú úrodu a obsah enerigie 
(cukrov). Zmes FUTTERPROFI IM je vhodná pre chovy s 
vysokým stavom HD a zároveň je predurčená na vysokú 
intenzitu hnojenia s hospodárskymi hnojivami (močovka, 
hnojovica). Zmes FUTTERPROFI IM oplýva vynikajúcou 
silážovateľnosťou a vďaka vysokému obsahu cukrov poskytuje 
chutné a ľahkostráviteľné vysoko energetické krmivo. Takto 
zložením vyvážená rýchle rastúca zmes umožňuje vysokú 
frekvenciu kosby.

• vysoký podiel mätonohov umožňuje až 6 kosieb
• univerzálne použiteľná, plastická a vhodná pre všetky polohy
• vysoký obsah cukrov zaisťuje chutnosť krmiva
• intenzívne hnojenie zaručuje vysoké úrody zelenej hmoty s 

vysokým obsahom energie, vhodná aj pre GPS

ĎATELINOTRÁVNA ZMES S OBSAHOM ĎATELINY LÚČNEJ

FUTTERPROFI KM
Zmes FUTTERPROFI KM vďaka vysokému podielu Ďateliny 
lúčnej a rýchle rastúcim mätonohom (30%) poskytuje veľmi 
vysoké úrody sušiny a siláže najvyššej kvality. Pomaly rastúce 
druhy tráv zaisťujú úrodnosť aj pri dlhodobom využívaní. Zmes 
FUTTERPROFI KM je ideálna pre kŕmne dávky tvorené silážnou 
kukuricou s vysokým obsahom škrobu, pretože je schopná udržať 
pomer hrubého proteínu a škrobu v optimálnom pomere. Zmes 
FUTTERPROFI KM svojimi vyváženými nutričnými hodnotami 
je vhodná aj pre vysokoúžitkové chovy HZ. Zloženie tejto zmesi s 
rýchlym obrastaním-regeneráciou mačiny umožňuje až 5 kosieb 
ročne. Podiel suchuodolných komponentov (Ďatelina lúčna, 
Festulolium - Kostravovec a Reznačka laločnatá) zaisťuje maximál-
nu produkčnú schopnosť aj v suchých ročníkoch.

• rýchlo rastúce komponenty v zmesi umožňujú 5 kosieb
• ideálne do miernych a vlhkých oblastí
• vysoký podiel Ďateliny lúčnej a Kostravovca (Festulolium) 

zaručuje vysoké úrody aj počas suchých rokov
• rýchlu regeneráciu garantuje optimálny výber druhov a odrôd 

zladených do tejto zmesi

ĎATELINOTRÁVNA ZMES S OBSAHOM ĎATELINY LÚČNEJ

FUTTERPROFI KR
Zmes FUTTERPROFI KR obsahuje Kostravovec (Festulolium), 
ktorý lepšie prekonáva stres so sucha, ako iné trávne druhy. 
Ďatelina hybridná, Timotejka lúčna, Kostrava lúčna a Reznačka 
laločnatá zabezpečujú vďaka svojej odolnosti proti vymrznutiu 
hustotu mačiny viac ako 2 roky. Pozoruhodná je najmä 
schopnosť FP KR zlepšiť prírodnú pôdnu úrodnosť a jej 
rozkladné procesy. Ďatelinoviny a trávy zabezpečujú vyvážené 
prekorenenie. Zmes FUTTERPROFI KR prináša výhody na 
drsných miestach a je všeobecne rýchlo rastúcou a vysoko 
úrodnou zmesou.

• umožňuje dosiahnuť až 4 kosby
• obsahuje zimuvzdorné a suchuodolné komponenty vhodné pre 

výsušné a na živiny chudobné polohy
• je výbornou predplodinou vďaka pútaniu vzdušného dusíka, 

oživením o mikroorganizmy zlepšuje pôdnu úrodnosť
• dlhšej životnosti na stanovišti vďačí zimuvzdorným kompo-

nentom (trvácnosť 3 - 4 roky)



Síra je obzvlášť prospešná pre zmesi s vysokým podie-
lom ďatelinovín. Síra je dôležitá pre fotosyntézu a tvorbu 
bielkovín v rastlinách a pre rastliny je dostupná iba vo 
forme síranu (SO4). Podobne ako v prípade dusičnanového 
dusíka, aj síranová síra je vystavená riziku vyplavovania v 
pôde. Hnojenie sa preto odporúča iba na začiatku vegetač-
ného obdobia na jar.

PRAKTICKÝ TIP - HNOJENIE SÍROU
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Lucerna potrebuje pH najmenej 6,5. Dodržujte optimál-
nu výšku kosenia (asi 10 cm). Na regeneráciu, napríklad 
pri treťom kosení nechajte vykvitnúť 1/3 kvetov. Pone-
chajte porast narásť do zimy do výšky cca 15 cm. S lu-
cernou na seno zaobchádzajte veľmi šetrne, inak hrozia 
vysoké straty opadu listov a lámanie stoniek!

PRAKTICKÝ TIP - LUCERNA

ĎATELINOTRÁVNA ZMES S OBSAHOM ĎATELINY LÚČNEJ A LUCERNY SIATEJ

FUTTERPROFI LR
Zmes FUTTERPROFI LR vykazuje svoje prednosti na ľahkých, 
piesočnatých alebo štrkovytých pôdach s dobrou zásobou 
vápnika. Rozvetvený koreňový systém všetkých komponentov v 
zmesi ponúka najlepšie prekorenenie pôdy za súčasne vysokej 
schopnosti pútať vzdušný dusík. Aj v oblastiach s menším 
počtom zrážok prináša zmes FUTTERPROFI LR vynikajúce 
úrody sušiny s najvyššou kvalitou. Vo vlhších ročníkoch zaisťuje 
úrodu Ďatelina lúčna. Vďaka vysokej produkcii bielkovín je 
ideálnym doplnkom kŕmnych dávok s kukuricou na siláž.

• za predpokladu 1. skorej kosby dosiahne až 4 - 5 kosieb ročne 
(pozor na drevnatenie stoniek lucerny)

• ideálna pre suchšie stanovištia, ale poskytuje tiež maximálne 
úrody vo vlhkých oblastiach

• neúrodné lokality s dostatočnou zásobou vápnika dokáže vylepšiť
• dodáva vysoký obsah vitamínov a minerálnych látok s vynikajú-

cou stráviteľnosťou

LUCERNOTRÁVNA ZMES

FUTTERPROFI LG
Zmes FUTTERPROFI LG je vhodná na produkciu zelenej hmoty, 
siláže a senáže - pri starostlivom spracovaní je možný zber na 
seno (straty pri opade listov a pri drobení!). Vyvážený pomer 
škrobu a dusíkatých látok v tejto zmesi enormne zvyšuje kvalitu 
kŕmnej dávky. Lucerna môže svojim hlbokým koreňovým 
systémom prijímať vodu z hlbších vrstiev a prináša veľmi vysoké 
úrody s vysokou nutričnou hodnotou aj za suchých a teplejších 
podmienok. Pri dlhodobejšom využívaní (viac ako 2 roky) by sa 
mala lucerna ponechať raz ročne čiastočne zakvitnúť na re-
generáciu koreňového systému a krčka, z ktorého obrastá.

• obzvlášť vhodná pre suchšie a teplejšie oblasti
• poskytuje 4 až 5 kosieb
• najkvalitnejšie krmivo vďaka obsahu Lucerny siatej a vysoko-

hodnotnému podielu tráv
• lucerna s hlbokým koreňovým systémom zaisťuje úrodu aj 

počas veľmi suchých rokov



lúčne a pasienkové zmesi / Zmesi na zelené krmivo

PREZIMUJÚCA 1-ROČNÁ ZMES NA ZELENÉ KRMIVO

FUTTERPROFI EI
Zmes FUTTERPROFI EI poskytuje ako jednoročná ďatelinotrávna 
zmes rýchle a vysoké úrody chutného krmiva pre dobytok. 
Z dôvodu nedostatku základného krmiva vo veľkochovoch, 
vplyvom často sa vyskytujúcich nepriaznivých poveternostných 
podmienok alebo premnoženia škodcov, je možné vďaka zmesi FP 
EI operatívne doplníť chýbajúce zásoby zelenej hmoty. 
Kombináciou suchuodolných ďatelín (51%) a mätonohov(49%) je 
FP EI určená na sejbu do strniska po ozimných obilovinách. Na 
jar sa vysieva následne so sejbou silážnej kukurice bezorebnou 
technológiou. Poskytujúc maximálny úrodový potenciál už 
prvou kosbou, môžeme v okrajových oblastiach pestovania 
kukurice na siláž ako náhradu použiť aj zmes FUTTERPROFI EI. 
Dosiahneme nielen vysokú úrodu, ale aj vysokú kvalitu krmiva.

• pri zasiatí do strniska umožňuje rýchla tvorba biomasy do 
zimy 1 - 2 kosby

• vhodná je na 1-ročné pestovanie t. j. vrátane 2. jarnej kosby 
po prezimovaní

• zaisťuje úrodu krmiva aj v najsuchších ročníkoch
• veľmi vhodná ako následná plodina po ozimných obilovinách

PREZIMUJÚCA 1-ROČNÁ ZMES NA ZELENÉ KRMIVO

LANDSBERGSKÁ 
ZMES
"LANDSBERGSKÁ ZMES" je prispôsobivá zmes, ktorá prináša 
veľmi vysoké úrody (až 2 kosby na jeseň a jednu dobrú úrodu 
na jar). Znáša aj neskorý termín sejby a vďaka výborným 
vlastnostiam je ako predplodina ideálna aj na zelené hnojenie.

Zloženie:
• Mätonoh hybridný LEONIS
• Ďatelina purpurová KARDINAL
• Vika panónska BETA

 LETNÝ VÝSEV
V posledných rokoch sa opakovane vyskytujú 
problémy s pestovaním krmovín v dôsledku 
sucha. Poradíme Vám najlepší spôsob, ako 
zabezpečiť ich úspešný výsev: 

ZABURINENIE A VÝMRV OBILNÍN A ICH ELI-
MINÁCIA

• úspech dosiahneme čo najrýchlejším výsevom

alebo

• nechajte nežiadúce buriny mierne podrásť a 
následne zapracovať plytkou kultiváciou

• zvážte úpravu C:N podľa úrody slamy

OBMEDZENÁ INTENZITA OBRÁBANIA PÔDY

• šetrí vlahu

• ľahko premieša pozberové zvyšky plodín

• zásada – v lete žiadna orba

KRYCIA PLODINA

• lepšie potláča buriny a výmrv obilnín

• poskytuje dodatočnú biomasu

• vysievame do 1 - 2 cm hĺbky do jemne pripra-
veného osivového lôžka následne spevneného 
valcovaním podľa typu sejačky a objemu pozbe-
rových zvyškov (podľa potreby úprava C:N)

VALCOVANIE

• zlepšuje utuženie pôdy / podporuje kapilárne 
vzlínanie a tvorbu pôdnej rosy (porovnateľné 
výdatnosti až 20 mm zrážok)

• dôležité v suchých podmienkach (riziko v prípa-
de nárastu počtu tropických nocí)

• pojazdová rýchlosť 4 -max. 6 km/h

• zamerať sa na kompenzáciu – vyrovnanie nerov-
ností pôdy a zvážiť riziko vzniku pôdnej erózie

TERMÍN SEJBY

• pokiaľ je to možné sejbu vykonávame pri výhľade 
zrážok 

Prípravu pôdy začať v skorých ranných hodinách 
a sejbu dokončiť pred nárastom dennej teploty 
za účelom získania efektu tvorby pôdnej rosy 
vč. ošetrenia povalcovaného povrchu jemným 
bránením v extrémne teplých ročníkoch



ZLOŽENIE ZMESI ODRODY EI KM KR LG LR IM WM

Ďatelina egyptská AKENATON, AXI, MARIO 27

Ďatelina purpurová KARDINAL 24

Ďatelina lúčna REICHERSBERGER NEU, SALINO 28 24 10 8 5

Ďatelina plazivá HUIA 5 6 5 10 10

Ďatelina hybridná AURORA, DAWN 8 3

Ľadenec rožkatý LEO 8

Lucerna siata EUGENIA, LA ROCCA, VLASTA 57 35

Mätonoh mnohokvetý - 
taliansky

MEROA, TURTETRA 18

Mätonoh mnohokvetý - 1 r. BEATLE 15

Mätonoh trváci ARTESIA, MATHILDE, 
NAVARRA, TEMPRANO 15 10 7 14 19 10

Kostravovec PERUN 7 7 10

Kostrava lúčna COSIMA, COSMOLIT 9 20 10 12 14

Reznačka laločnatá ALDEBARAN, AMBA, 
BERTA, HUSAR 10 10 8 5 15 9

Lipnica lúčna BALIN 14

Ovsík obyčajný ARONE 16 10 10

Timotejka lúčna COMER, LISCHKA 11 15 9 11 13 9

Mätonoh hybridný LEONIS, NADZIEJA 16 15 3 13

Kostrava červená ADIO 8

VÝSEVOK V kg/ha 30 25 25 30 30 25 30

FUTTERPROFI - ZLOŽENIE ZMESI V %

ĎATELINOTRÁVNE ZMESI NA ORNEJ PÔDE - FUTTERPROFI



lúčne a pasienkové zmesi / Bioosivá STRANA 21

BIOOSIVÁ

IBA NAJLEPŠIE BIOOSIVÁ
Základná podmienka pre úspech 
biopestovateľov

Pre produkciu bioosív sa stalo povinným používať certifikované 
osivo. Hoci existuje možnosť použiť nemorené konvenčné osivo 
na tzv. výnimku, aj vďaka našej ponuke sa presadzuje sejba 
certifikovaného BIOOSIVA. Prispela k tomu transparentnosť 
dostupných informácií nielen pre pestovateľov samotných, ale aj 
informácie o možných odberateľoch a ich požiadavkách. 

KVALITATÍVNE PARAMETRE OSIVA V BIOPRODUKCII
Dôležité kvalitatívne parametre osiva sú predpokladom 
výhodného predaja úrody, takto je systém v celej EU právne 
regulovaný. Podľa EU noriem sa kontroluje napr. čistota osiva, 
prímesi semien burín a iných kultúrnych rastlín alebo klíčivosť. 
Naša ponuka je výhodná aj vďaka podobným klimatickým 
podmienkam Rakúska a Slovenska.

KVALITATÍVNA POŽIADAVKA NA ZDRAVOTNÝ STAV OSIVA
V biologickom pestovaní je veľmi náročné nájsť taký sortiment 
prípravkov na ochranu rastlín, ktorý by mal širokospektrálne účinky. 
Prvoradým predpokladom pri výbere odrody je dedičná odolnosť 
proti chorobám. Štáty EU sa v bioprodukcii nezaoberajú definíciou a 
reguláciou v oblasti napadnutia osiva chorobami. V celej EU sa naše 
odrody presadzujú vďaka výbornej genetike a osivárskemu systému 
SAATBAU - zvýrazňujú kvalitu nášho šľachtenia.

RAKÚSKE BIO - ŠITÉ NA MIERU PRE PESTOVATEĽA
Na rozdiel od ostatných EU krajín pre BIOOSIVO sú v Rakúsku 
presne stanovené normy a hraničné hodnoty chorôb a škodcov 
prenosných osivom, kontroluje ich AGES (ÚKSUP) - napr. klíčivosť 
nemoreného osiva, prašná sneť, pásikavosť jačmeňa, septória plevová, 
pleseň snežná, sneťovec steblový a pod. Takto sa minimalizuje prenos 
a optimalizuje ochrana, v biopraxi veľmi náročná.

Každý rok zaznamenávame pokusy s použitím osiva z vlastnej 
produkcie. Riziko výroby nekvalitného osiva spôsobuje:
• neodbornosť a nesprávne osevné postupy
• nevhodná agrotechnika a strojový park
• výber nevhodných pozemkov, často zaburinených
• vyššie škody z výskytu chorôb a škodcov
• zlé skladovacie priestory

JEDINÉ RIEŠENIE JE NÁVRAT K PESTOVANIU CERTIFIKOVANÉHO 
OSIVA. 
Predaj bioosív SAATBAU rastie každoročne. Ponúkame najširší 
sortiment plodín. Pripomíname, že požadovaný sortiment odrôd 
zabezpečíme iba pri objednávkach na začiatku výroby osiva. 
V sezóne sejby dodávame iba odrody podľa aktuálnej ponuky na 
sklade. Meniace sa klimatické podmienky každý rok práve v 
sortimente bioosív prinášajú nové a vysoké nároky na jeho 
výrobu. Najdôležitejší argument: iba dlhodobá profesionalita 
prináša úspech!

V prípade záujmu o pestovanie plodín v bioprodukcii, 
kontaktujte prosím našich obchodných zástupcov s dostatočným 
časovým predstihom. Ponuka bioosív je limitovaná.
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Ak sa chceme čo najskoršie a čo najdoko-
nalejšie zbaviť takého neželateľného pora-
stu tvoriaceho nové výhonky z  koreňov, 
urobíme to v lete a nie v zime, napr. po 
ukončení jarných poľných prác. Zistilo sa, 
že pri odstraňovaní kríkov a stromov nes-
koro v jeseni, v zime alebo skoro z jari, keď 
rastlina ešte vôbec nemohla spotrebovať 
zásobu výživných látok nazhromaždených 
v koreňoch a určených pre udržovanie 
života rastliny v zime (mimo vegetačného 
obdobia) a skoro na jar (keď v pôde ešte 
niet dostatok pohotových živín), veľmi silne 
sa tvoria nové výhonky. 

V lete sú zásoby týchto látok vyčerpanejšie, 
nové sa ešte nevytvorili, a preto pri odstraňo-
vaní kríkov nové výhonky z koreňa sa tvoria 
oveľa menej a aj výhonky sú slabšie. Nevý-
hodou tohto spôsobu, pravda, je, že v tomto 
čase môžeme poškodiť trávny porast, ktorý sa 
už nachádza v plnom živote.
Častou chybou našich prác pri čistení pasien-
ka alebo lúky od porastu tvoriaceho výhonky 
je to, že neberieme do úvahy jeho úžasnú hú-
ževnatosť pri tvorení nových výhonkov. Tým 
často úplne znehodnotíme vykonanú prácu, 
lebo o vyčistenú plochu sa už ďalej nestará-
me, nové, tvoriace sa výhonky neodstraňuje-
me, a preto už o jeden-dva roky máme lúku 
alebo pasienok zarastený viac než pred čiste-
ním. Keby sme však nové výhonky aspoň po 
dva roky zavčasu 2-3-krát pokosili, zbavili by 
sme sa tohto nepríjemného porastu úplne, 
lebo po vyčerpaní všetkých zásobných látok 
na nové odnože, ktoré sme však znovu a 
znovu pokosili, korene musia uhynúť.

Ošetrenie vyčistenej plochy

Keď urobíme povrchovú úpravu a nemieni-
me lúku zorať, ale ponecháme ju naďalej ako 
trvalú lúku alebo trvalý pasienok, je potrebné 
vykonať neodkladne riadne ošetrenie vyčis-
tenej plochy. Ide totiž o to, že po povrchovej 
úprave sa vytvoria prázdne miesta tam, kde 
boli odstránené kríky, zrezaný kopenec a pod. 
Preto hneď po vykonaní úpravy treba sa posta-
rať o riadne znovuzatrávnenie týchto plošiek. 
Robí sa to asi takto: Keď bola povrchová 
úprava urobená v jeseni, potom ešte hneď v 
jeseni sa skyprujú prázdne miesta (bránami, 
keď je ich veľa) a nechávajú sa v tomto stave 

cez zimu. V zime pôda premrzne, skyprí sa a 
prevzdušní. Začiatkom jari treba tieto miesta 
dôkladne pohnojiť a podsiať ďatelinotrávnou 
miešankou. Keď bola povrchová úprava usku-
točnená na jar, i tu treba pôdu vždy skypriť, 
dobre pohnojiť, najmä prirodzenými hnojiva-
mi (kompost, močovka, zrelý maštaľný hnoj, 
pôda z ležovísk a pod.), a podsiať. Treba vždy 
pamätať, že bez riadneho ošetrenia, pohnoje-
nia a prisiatia úpravou vytvorených prázdnych 
miest bez porastu úrodnosť lúky nezvýšime, 
naopak, umožníme bujný rast burín.

Mechanické spracovanie pôdy

Pod tým pojmom rozumieme spôsoby úpra-
vy pôdy a trávneho porastu: smykovanie, 
valcovanie, bránenie, skarifikovanie a pod.

Smykovanie

Smykovanie na jar alebo neskoro v jeseni po-
rasty, na ktorých sú krtince, mraveniská a pod.

Valcovanie

Jarným valcovaním lúk na ľahkých humóz-
nych a rašelinných pôdach chceme pritlačiť 
k pôde mrazmi vytiahnutý porast a podporiť 
jeho spojenie s podložím, aby mu bola zaiste-
ná potrebná vlaha a výživa na zakoreňovanie 
a vývoj. Valcovanie zamedzuje aj spálenie 
koreňových krčkov trávnych trsov jarným 
mrazom, ktoré boli obnažené prípadným brá-
nením. Na valcovanie sa používajú špeciálne 
lúčne valce.

Bránenie

Bránením porastu chceme odstrániť starinu, 
mach, zabrániť rozhodené hnojivo a trávne 
semená, urovnať povrch a podporiť odno-
žovanie tráv a ďatelinovín. Lúky a pasienky 
bránime skoro na jar, kým porast ešte neve-
getuje. Neskoré jarné bránenie sa vykonáva 
po prvej kosbe, aby sa zamedzilo vysýchanie 
obnaženej pažite. Na bránenie sa používajú 
osobitné lúčne brány.

Hnojenie lúk a pasienkov

Hnojenie trávnych porastov ovplyvňuje pro-
dukciu ako aj kvalitu trávnej hmoty. Pokiaľ 
ide o úrody lúk a pasienkov, ich zvyšovanie 
závisí od dávky aplikovaných živín so zvý-
raznením dusíka. Celkovú produkciu určuje 
hodnota pôvodného produkčného potenciálu 
porastov, ktorá je odrazom ekologických 
podmienok stanovištia.

Prírastky sušiny vplyvom hnojenia sa síce 
medzi úrodnejšími a menej úrodnými 
vyrovnávajú, ba dokonca s dávkami dusíka 
120 kg.ha-1 sú pri nižších hektárových 
úrodách vyššie, čo znamená, že živiny 
kompenzujú nepriaznivejšie faktory avšak 
diferencia medzi úrodami pôvodného 
porastu sa nedá vyrovnať.

Významnú úlohu zohrávajú pôdy a ich 
vlhkostné pomery, čo určuje produkčné 
poradie porastov: psiarkovitých, trojšte-
tovových, ovsíkových a podobne. Z pôd 
najvyšší efekt poskytujú ilimerizované a 
hnedé pôdy nasýtené. Hnedé pôdy pred-
stavujú v poľnohospodárskom podniku 
najrozšírenejší pôdny typ (60 % pôd). 
Vplyv hnojenia lúk a pasienkov na kvalitu 
trávnej hmoty má v dnešnom období ešte 
väčší význam ako produkčné otázky.

Obsah dusíka a dusíkatých látok sa pri stup-
ňovaných dávkach živín zvyšuje. Do dávky 
dusíka 120 kg.ha-1 dosahuje koncentrácia 
dusíkatých látok na 1 kg sušiny cca 170 g.

Obsah vápnika v trávnej hmote (priemer 
8,3 g.kg-1 s dosť vysokou variabilitou) 
klesá s dávkou dusíkatých hnojív. Tiež 
ďatelinotrávne miešanky v závislosti na 
výške zastúpenia ďatelinovín vykazujú 
podstatne vyššie hodnoty v porovnaní s 
čistými porastami. Vplyv ďatelinovín sa 
prejavuje na koncentrácii tohto dôležitého 
kostitvorného prvku.

Problematika hnojenia trávnych porastov 
získava na vážnosti v súčasných ekologických 
podmienkach. Priemyselné hnojivá predsta-
vujú najdrahšie a objemové najvýznamnejšie 
každoročné vstupy do poľnohospodárstva. 
Konečný efekt racionálneho hnojenia nezáleží 
len na úrovni dosiahnutých úrod a kvalite 
krmu, ale aj na spásanom využívaní porastov 
a na zhodnotení krmu v živočíšnej výrobe. 
Kvalita krmu aj pri obmedzených dávkach 
hnojív na trávnych porastoch bude rozhodujú-
cim faktorom pre zabezpečenie výživy zvierat.

Udržanie lúky uvedenej do kultúrneho stavu 
všetkými spôsobmi úpravy, nie je pri troche 
pozornosti a vytrvalosti ťažké, ale zodpovedné.

Udržanie lúky uvedenej do kultúrneho stavu 
všetkými spôsobmi úpravy, nie je pri troche 
pozornosti a vytrvalosti ťažké, ale zodpovedné.

Agrotechnika TTP na jar

 lúčne a pasienkové zmesi / Agrotechnika TTP na jar

Výskumný ústav trávnych porastov 
a horského poľnohospodárstva 
Banská Bystrica



ZELENÉ KRMIVO NA ORNEJ PÔDE

FUTTERPROFI EI 
Prezimujúca 1-ročná zmes stredné až vlhké prezimujúca 30 max. 4 o + – + o

FUTTERPROFI KM 
Ďatelinotrávna zmes s Ďatelinou lúčnou

mierne až stredné 
polohy 2-3 RHP 25 max. 5 o + – + o

FUTTERPROFI KR 
Ďatelinotrávna zmes s Ďatelinou lúčnou

drsné polohy, 700 až 
1 200 m/n.m. 2-3 RHP 25 max. 4 + + – + o

FUTTERPROFI LG 
Lucernotrávna zmes

suché, ľahké až 
stredne ťažké pôdy 2-3 RHP 30 max. 4 + + – + +

FUTTERPROFI LR 
Zmes s obsahom Ďateliny lúčnej a Lucerny siatej

suché, ľahké až 
stredne ťažké pôdy 2-3 RHP 30 max. 4 + + – + o

FUTTERPROFI IM 
Intenzívna zmes s obsahom Ďateliny lúčnej

pre všetky polohy, 
do 700 m m/n.m 2-3 RHP 25 max. 6 o + – + o

LÚKY A PASIENKY / TTP

GRÜNLANDPROFI EB 
Vysokoúrodná zmes pre trvalé lúky stredné polohy trvalé lúky pre 

vysokú úrodu 30 max. 5 o + + + +

GRÜNLANDPROFI B 
Trvalá lúčna zmes

stredné a suché po-
lohy do 800 m/n.m TTP 30 max. 4 + + o + +

GRÜNLANDPROFI OG 
Trvalá lúčna zmes

TTP oblasti ohrozené 
kalcinózou TTP 25 max. 4 + + o + +

GRÜNLANDPROFI G 
Zmes pre trvalé pasienky

mierne a stredné po-
lohy, do 800 m/n.m TTP 30 max. 4 o o + o o

GRÜNLANDPROFI NA 
Zmes pre prísev stredné polohy prísev 10-25 max. 4 + + + + +

GRÜNLANDPROFI NI 
Zmes pre prísev a intenzívnu výrobu stredné polohy prísev / inten-

zívne použitie 10-25 max. 6 o + + + +

GRÜNLANDPROFI TOPP 
Zmes pre vysokú intenzitu

najintenzívnejšie 
polohy (bez ďateliny)

prísev / inten-
zívne použitie 15-30 max. 6 o + + + +

GRÜNLANDPROFI KB 
Zmes pre prísev s obsahom Reznačky l. drsné a suché polohy prísev / inten-

zívne použitie 15-30 max. 5 + + + + +

GRÜNLANDPROFI BE 
Extenzívna zmes pre svahy extenzívne polohy svahy a tersy 30-60 + o o o o

GRÜNLANDPROFI PS 
Zmes pre chov koní a pasenie všetky polohy TTP 15-35 max. 3 o o + – +

PREHĽAD VŠETKÝCH ZMESÍ 

[–] neodporúča sa[+] veľmi sa odporúča [o] možné [RHP] Rok hlavného použitia (prvý RHP je po roku sejby) 
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STRANA 24  medziplodiny / Medziplodiny a "greening"

Pre obdobie rokov 2015-2020 bola prijatá 
spoločná poľnohospodárska politika 
členských štátov EU, ozeleňovanie, tzv. 
"GREENING"

Celkovo 30 % všetkých finančných 
prostriedkov určených pre priame platby sa 
premiestni na tzv. ekologickú platbu. Jej 
získanie je však podmienené splnením 
viacerých opatrení, pričom jedným z nich je 
využitie medziplodín v osevnom postupe.

Plochy s medziplodinami alebo zelenou 
pokrývkou (zelené hnojenie)

Sú to plochy vytvorené výsevom zmesí 
druhov plodín, alebo vysievaním druhov 
tráv pod hlavnú plodinu podľa prílohy č. 7 
nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z. Výsev 
vytvorenej zmesi rastlinných druhov je 
možné použiť pre splnenie EFA iba v 
prípade, že zmes medziplodín obsahuje 
maximálne 90 percent jednej plodiny 
podľa prílohy č. 7 nariadenia vlády č. 
342/2014 Z. z.

Na ploche so zmesami medziplodín alebo 
zelenou pokrývkou, ktoré žiadateľ použije 
v roku podania žiadosti pre splnenie 
piatich percent oblastí ekologického 
záujmu, nesmie používať hnojivá a 

MEDZIPLODINY A "GREENING".
prípravky na ochranu rastlín
a musia byť osiate druhmi plodín v súlade 
s agrotechnickou praxou s najneskorším 
termínom výsevu do 30. septembra 
kalendárneho roku:

• letné medziplodiny sa môžu vysievať v 
termínoch podľa bežnej agrotechnickej 
praxe a musia byť ponechané na diele 
pôdneho bloku najmenej do 30. septembra 
kalendárneho roka.
• ozimné medziplodiny sa môžu vysievať v 
súlade s termínmi podľa bežnej 
agrotechnickej praxe a musia byť 
ponechané na diele pôdneho bloku 
prinajmenšom do 30. novembra 
kalendárneho roka.

Plodiny je zakázané mechanicky alebo 
chemicky likvidovať a za oprávnené plochy 
nie je možné považovať plochy osiate 
oziminami, ktoré sa na jeseň bežne sejú na 
žatvu alebo pastvu a plochy plodín pre 
potreby agroenvironmentálnych opatrení 
podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o 
podpore rozvoja vidieka, tzv. 
„multifunkčné okraje polí“.

Význam medziplodín v osevnom postupe

Medziplodiny sú plodiny, ktoré sa pestujú 
medzi dvoma hlavnými plodinami v osevnom 

postupe. Význam ozeleňujúcich medziplodín 
spočíva v nasledujúcich účinkoch:
• obmedzujú vodnú a veternú eróziu, 
poskytujú životný priestor pre užitočnú 
faunu, flóru a drobnú zver
• zabraňujú znečisťovaniu pozemných a 
povrchových vôd zvyškami hnojív a 
pesticídov
• predchádzajú degradácii pôdnej 
štruktúry a naopak vylepšujú 
drobnohrudkovitú štruktúru
• zvyšujú obsah organickej hmoty v 
pôde /obsah uhlíka/, pôdneho edafónu a 
poskytujú krátkodobý humus
• aktivizujú mikrobiálny život v pôde 
nárastom mikroorganizmov pozitívnych 
pre úrodnosť, ktorý zároveň potláča 
škodlivé patogénne formy /fuzáriá, 
choroby päty stebla, plesne a pod./
• prispievajú k prevzdušneniu pôdy, 
zabraňujú zhutňovaniu podorničia, 
zlepšujú zasakovanie zrážok
• krátkodobo vylepšujú pH, 
sprístupňujú živiny z minerálnej zložky 
pôdy a zabraňujú vzniku 
ťažkorozpustných foriem P, Mg,Fe a 
pod., vďaka symbióze vikovitých rastlín 
pútajú a hromadia vzdušný dusík v pôde
• celkove napomáhajú spomaľovať 
klimatické zmeny, znižujú pokles 
pôdnej úrodnosti a dotvárajú ekologický 
charakter krajiny a nášho priemyslom 
poškodeného životného prostredia, 
zlepšujú ekonomiku podnikania



MEDZIPLODINY A BIODIVERZITA

STRNISKOVÉ MIEŠANKY, 
ZELENÉ HNOJENIE
Firma SAATBAU je najstarším prispievateľom k zlepšeniu 
pôdnej štruktúry, ochrany proti veternej a vodnej erózii vďaka 
svojej najširšej ponuke medziplodín, ktoré majú bohatý 
koreňový systém a zároveň vynikajú aj pokryvnosťou pôdy 
zelenou hmotou.
V čase, keď sa naše osevné postupy zúžili na pestovanie štyroch 
základných plodín, je vysoko aktuálna aj téma aspoň udržania 
obsahu humusu a biologickej aktivity našich pôd. Preto po 
niekoľkoročných skúsenostiach v praxi už nič nestojí v ceste 
vybrať si vhodné plodiny a ich overené zmesi pre vaše potreby.

TOTO JE NAŠA JEDINEČNÁ PONUKA, Z KTOREJ SI URČITE VYBERIETE:
• jednoročné vymŕzajúce zmesi
• jedno a viacročné medziplodiny akumulujúce vzdušný dusík
• vymŕzajúce medziplodiny akumulujúce vzdušný dusík
• proti osevnému postupu neutrálne medziplodiny
• všestranné medziplodiny z čeľade kapustovitých
• medziplodiny aj pre živočíšnu výrobu a aj pre úrodnosť pôdy
• zmesi pre včely a opeľovačov
• zmesi pre poľnú zver
• medziplodiny pre biopestovateľov
• zmesi pre sady a vinice

Ak ste si vybrali, máme pre Vás tipy z praxe:

PRÍPRAVA PÔDY:
• plytko zapraviť pozberové zvyšky
• základnú prípravu pôdy vykonať v lete pred výsevom
• nezabudnúť na riziko premnoženia slizniakov a hlodavcov

VÝBER MEDZIPLODINY V OSEVNOM POSTUPE:
• nepoužívať takú medziplodinu, ktorá je aj hlavnou plodinou, 

resp. z jej čeľade hrozí riziko prenosu chorôb a škodcov na 
hlavnú plodinu 

SEJBA:
• osivo dôkladne premiešať
• čím skôr zasejeme, tým získame viac dusíka a zelenej hmoty
• z dôvodu neskorej sejby, zle vyvinuté rastliny 

nerovnomerne vymŕzajú 
• facélia, mungo a aj medziplodiny z čeľade kapustovitých dobre 

reagujú na prihnojenie dusíkom

NA SKORÉ JARNÉ PESTOVANIE:
• podľa možnosti preventívne znížiť zaburinenie parcely
• zdrevnatelé medziplodiny zapravíme diskovaním
• medziplodiny priamo nezaorávať
• priama sejba hlavnej plodiny pri bezorebnej technológii, sa 

vyložene doporučuje do zmulčovanej medziplodiny



STRANA 26  medziplodiny / Bôb obyčajný

BÔB OBYČAJNÝ

BIORO
Prekvapivá sila prírody

Odporúčaný výsevok: 35 – 40 zŕn/m2

• BIORO bol vyšľachtený len vďaka prírodným podmienkam 
pestovania, biologickým výberom

• vytvára robustný porast do výšky 150 cm, vhodný aj do 
miešaniek pre bioplynové stanice

• pôdy znáša od ľahších hlbokých až po ťažké ílovité
• maximum úrody poskytuje pri rovnomerne rozložených zrážkach
• vysieva sa čo najskôr – od pol. februára do 2. dek. marca, 

nakoľko neskôr znáša mrazíky do -5°C
• rýchly počiatočný vývoj potláča tlak burín – ideálny pre BIO
• zrno je stredné, obsahuje znížené množstvo trieslovín-horčín, 

využíva sa ako bielkovinová prísada do kŕmnych zmesí pre HD
• ako predplodina zúrodňuje pôdu – zelená hmota viaže až 

200-300 kg N/ha
• ako predplodina pre kapustoviny a šaláty úplne pokrýva 

hnojenie dusíkom
• vysievať len do nezlievavej pôdy, bez rizika tvorby pôdneho prísušku

BÔB OBYČAJNÝ

MELODIE
Udáva správny tón krmivám

Odporúčaný výsevok: 35 – 40 zŕn/m2

• odroda s najvyšším úrodovým potenciálom
• stredne vysoká, nepoliehavá
• skorosťou podobná odrode Bioro
• má zdravú listovú plochu a je tolerantná proti hrdzi
• v skupine kŕmnych bôbov má najvýhodnejší pomer vicínu/

konvicínu v zrne
• pri výrobe kŕmnych zmesí sa dodáva vo vyššom pomere ako 

iné odrody bôbu 
• krmivá s obsahom nízkohorčinového bôbu sú vhodné aj pre 

chov nosníc, jatočných ošípaných a rozmnožovacích chovov HZ



 STRANA 27medziplodiny / Hrach siaty zrnový

HRACH SIATY ZRNOVÝ

ANGELA
Zdravie a výživa pre vaše polia

Odporúčaný výsevok: 100 - 110 zŕn/m2, 260 - 290 kg/ha

• skorá úponková, žltozrnná odroda
• rýchly počiatočný vývoj
• stredne vysoký vzrast
• vhodný do suchých aj vlhkých podmienok
• vysoká úroda na proteíny bohatého zrna
• sprístupňuje fosfor do ľahko prijateľných foriem
• vynikajúca predplodina, pútajúca vzdušný dusík

HRACH SIATY ZRNOVÝ

TIP
TIP TOP úroda biomasy a proteínov

Vďaka vysokej úrode zrna pri vysokom obsahu proteínov je 
špičkovou odrodou pre výrobu kvalitných  kŕmnych zmesí

• vysokoúrodná stredne skorá žltozrná odroda
• rýchly počiatočný vývoj kombinuje  so stredne neskorým 

dozrievaním
• výborne potláča buriny
• veľmi nízky sklon k napadnutie virózami
• aj napriek vyššiemu vzrastu patrí medzi málo poliehavé odrody so 

strednou HTZ
• vhodná pre všetky bežné lokality pre pestovanie hrachu

Odporúčaný výsevok: 100 - 110 zŕn/m2, 260 - 290 kg/ha



STRANA 28  medziplodiny / Hrach siaty listový, Hrach siaty kŕmny / peluška

HRACH SIATY KŔMNY / PELUŠKA

SIRIUS
Vysoká úroda zelenej hmoty

Odporúčaný výsevok: 90 - 100 zŕn/m2, 180 - 210 kg/ha 

• šedozelené zrno s vysokou HTZ
• vysoká úroda zrna, zelenej hmoty a bielkovín
• dobre potláča buriny
• výborná ako predplodina a prerušovač v osevnom postupe
• obohacuje pôdu o dusík
• tolerantná proti múčnatke

HRACHOR SIATY LISTOVÝ

MONI
Biologická továreň na dusík

• vhodný na zelené hnojenie - GREENING aj v suchších oblastiach
• má rýchly počiatočný vývoj a potláča buriny
• dĺžka vegetačnej doby je 8-12 týždňov
• je výborný prerušovač v osevných postupoch s prevahou 

obilnín a olejnín
• zvyšuje obsah dusíka v pôde až o 80-160 kg/ha
• sprístupňuje fosfor do ľahko prijateľných foriem
• odpudzuje vošky obsahom neurotoxínov, čím je nevhodný na 

priame skrmovanie



 STRANA 29 medziplodiny / Vika siata - jarná, Ľan olejný

VIKA SIATA - JARNÁ

SLOVENA
Zloží burinu na kolená

Odporúčaný výsevok: 100 - 130 kg/ha

• patrí medzi normálne - indeterminantné typy
• rýchly počiatočný vývoj
• potláča aj klíčiace buriny
• poskytuje vysoké úrody v zelenom 35-45 t/ha a suchom stave 

7-8 t/ha
• púta vzdušný dusík, nevhodná na prezimovanie
• adaptabilná s dobrým zdravotným stavom
• odolná proti múčnatke, špeciálne v letných miešankách

ĽAN OLEJNÝ

OMEGALIN
Vysoký obsah oleja pri skorej zrelosti

Odporúčaný výsevok: 450 - 550 semien/m2, 60 - 70 kg/ha 

• OMEGALIN má veľmi vysoký úrodový potenciál
• semená sú hnedé a skoro dozrievajú
• vytvára stredne vysoké porasty
• rastliny majú dobrú odolnosť proti poliehaniu
• vyniká dobrým zdravotným stavom
• odolný je hlavne proti fuzáriozám a múčnatke
• semená sú stredne veľké s veľmi vysokou olejnatosťou



STRANA 30  medziplodiny / Pohánka

POHÁNKA

BILLY
Kde vládne sucho, prežije cowboy BILLY

Odporúčaný výsevok: 60-80kg/ha do miešaniek, alebo 150-300 nažiek/m2

Hĺbka sejby: 3-4 cm

• nenáročná plodina s rýchlym počiatočným vývojom
• sejeme koncom apríla ako hlavnú plodinu alebo ako miešanku 

od 20. júla do 10. septembra do hĺbky 3 - 4 cm
• klíči a vzchádza aj na suchom stanovišti
• dobre využíva živiny
• uprednostňujeme sejbu v zmesi, ktorá koncom roka vymŕza
• predchádzame úplnému vyzretiu semien
• nie je príbuzná so žiadnou hlavnou pestovanou plodinou
• je to najlepší „prerušovač“ v osevnom postupe
• má fytosanitárny účinok, obzvlášť proti chorobám
• rastie aj jej význam na potravinárske využitie
• má hnedé zrno
• pri pestovaní na zrno nerovnomerne dozrieva

POHÁNKA

ŠPAČINSKÁ
Náš slovenský multitalent

• jednoročná, dvojklíčnolistá, cudzoopelivá, hmyzoopelivá, teplomilná 
rastlina, veľmi citlivá na neskoré jarné mrazy

• vytvára kolovitý málo rozkonárený koreň
• stonka je silná, hranatá, dutá, rôznej výšky, môže dorásť až do 1,0 m, 

sfarbenie stonky je červeno ružové, bordové až do fialova. 
• je dobrou predplodinou, má fytosanitárny účinok
• doporučuje výsevok až 60 kg.ha-1 do úzkych riadkov (0,125m) kvôli 

potlačeniu burín
• termín sejby závisí od teploty pôdy, minimálne 7 – 8 ºC koncom 

apríla až do polovice mája
• trojaké využitie
 .   ako potravina na krúpy a múku
 .   na výrobu rutínu vo farmácii
 .   ako medziplodina potláča zaburinenosť a znižuje výpar vody,  

s neskorším medonosným účinkom v zmesiach s označením 
ako vymŕzajúca medziplodina

• vegetačná doba v závislosti od odrody, doby sejby, priebehu počasia 
je v rozsahu 80 – 120 dní

• pri nevhodnom pestovaní ako medziplodina dokáže rýchle dozrieť a 
po vysemenení pôsobí zaburiňujúco

Odporúčaný výsevok: 60-80kg/ha do miešaniek, alebo 150-300 nažiek/m2

Hĺbka sejby: 3-4 cm



 STRANA 31medziplodiny / Horčica biela, Facélia vratičolistá

HORČICA BIELA

CARNELLA
Fytosanitárne účinky

Odporúčaný výsevok: 

10 kg/ha pri pestovaní na zrno

15-20 kg/ha pri sejbe na zelené hnojenie

• stredne skorá odroda s rýchlym počiatočným vývojom
• stredne vysoká, dobre odolná proti poliehaniu
• využitie má buď ako medziplodina do GREENINGU, 

(nezaorávať hlbšie ako 15 cm - hrozí mliečne kvasenie) alebo 
hlavná plodina na spracovanie v potravinárstve

• sprístupňuje viazaný draslík v pôde – uľahčuje jeho prijímanie 
rastlinami bez nákladov

• má veľmi dobrý zdravotný stav
• nenáročná je aj na potrebu vody pri klíčení
• nevhodná do strniskových miešaniek, kde sa intenzívne 

pestujú olejniny z rovnakej čeľade

FACÉLIA VRATIČOLISTÁ

MIRA
Včely ju milujú

• vysieva sa v priebehu celej vegetácie
• za krátke obdobie vyprodukuje veľké množstvo zelenej 

hmoty-potláča buriny
• obohacuje pôdu o organickú hmotu čím zlepšuje biológiu pôdy
• zlepšuje štruktúru pôdy, ľahko sa rozkladá, stonka nedrevnatie
• má fytosanitárne účinky 
• rýchlo si osvojuje vlahu bohatým vetvením koreňových vlásočníc
• je medonosná rastlina, vhodná do letných miešaniek – na 

mulčovanie
• vhodná je do suchých oblastí, neprezimuje - vymŕza

Odporúčaný výsevok: na zelené hnojenie - 10-15kg/ha



STRANA 32  medziplodiny / Lucerna siata, Ďatelina lúčna

Odporúčaný výsevok: 15-18 kg/ha

ĎATELINA LÚČNA

REICHERSBERGER NEW
Ideálne krmivo a ešte lepšia predplodina

• má neobvykle výhodný pomer listovej plochy ku stonke
• poskytuje vysoké úrody bielkovín z 1 ha plochy
• uprednostňuje vlhkejšie lokality s hlinitou pôdou
• najvyššie úrody zelenej hmoty dosahuje v miernej klíme
• garantuje vysoké úrody sušiny, výborne regeneruje a obrastá
• výborný zlepšovateľ biologického života pôdy
• dobrá odolnosť proti vyzimovaniu
• dobrý zdravotný stav

LUCERNA SIATA

LA ROCCA
Spoľahlivo poskytuje viac úrod do roka

Odporúčaný výsevok: 20-25kg/ha

• poskytuje vysokohodnotné bielkovinové krmivo
• vhodná aj do suchých a teplých oblastí 
• spoľahlivo prezimuje, začiatok kvitnutia je stredne skorý
• obľubuje vyšší obsah vápnika v pôde pH nad 6,5 a po kosbe 

veľmi dobre obrastá
• v závislosti od ročníka poskytuje 3-4 kosby po dobu pestovania 

3-4 roky
• biologicky zvyšuje úrodnosť prevzdušnením do hĺbky, pôsobí 

melioračne a zlepšuje štruktúru pôdy
• po 3 rokoch pestovania zanecháva v pôde cca 180 kg N, pričom 

využiteľnosť N v 1.roku je 20-30%
• po zaoraní sa z mohutného koreňového systému pôda obohatí o 

vysoké množstvo uhlíka a fosforu
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ĎATELINOVÁ ZMES PRE ZELENÉ MEDZIRADIE

REBENFIT
Slúžim vinici aj sadu

• rýchle vytvára organickú hmotu v čase nedostatku vlahy
• v období sucha prekoreňuje pôdu iba do hĺbky cca 20-25 cm 
• umožňuje optimálny prejazd mechanizmov, zberové práce 

prebiehajú aj za vlhka v čistote
• predchádza utužovaniu pôdy, vďaka mačine sa v pôde tvorí humus
• plytkým zakorenením nekonkuruje v živinách a pôdnej vlahe 

a ďatelinoviny pútajú vzdušný dusík
• kosením a mulčovaním každý druh v tejto zmesi striedavo po 

dobu 3 – 4 rokov pokrýva medziradie
• optimálne zloženie vybraných druhov zmesi podobnej veľkosti 

semien uľahčuje jej výsev
• pridaním nevädze a skorocelu zmes láka čmeliaky a opeľovačov
• všetky rastlinné druhy svojou hĺbkou zakorenenia viniču 

nekonkurujú
• nízka lignifikácia stonky každého druhu v zmesi podporuje intenzitu 

obrastania po mulčovaní, v suchom roku kosíme čo najskôr
• zelené rady bránia erózii, obnovujú biodynamiku vinice
• zvyšuje sa odolnosť proti hubovým chorobám, klesajú náklady 

a zvyšuje sa zisk
• kvalita úrody sa prenáša do kvality produktu, vína nestarnú 

a sú harmonickejšie

Zloženie zmesi:

• Ďatelina purpurová

• Ľaničník siaty

• Lucerna ďatelinovitá

• Ďatelina plazivá

• Nevädza poľná

• Skorocel kopijovitý

• Rukola

Odporúčaný výsevok:

• celoplošne - 30kg /ha 

• každý 2. rad - 15kg/ha

BIODIVERZITA

K & K JAGD
Zelené pásy pre zver

• zmes jednoročných a viacročných bylín, špeciálne vhodných 
pre drobnú pernatú a srstnatú zver

• osivo je upravené technológiou OPTICOVER, čo zabezpečuje 
silnú konkurencieschopnosť pri vzchádzaní

• zmes vytvára bohatý a homogénny porast, čo je veľmi vhodné 
ako úkryt pre mladú, drobnú zver

Zloženie zmesi:

• Ďatelina lúčna

• Kôpor voňavý

• Lucerna siata lúčna

• Rasca lúčna

• Ľadenec rožkatý

• Mrkva divá

• Ďatelina plazivá

• Petržlen divý

• Senovka lekárska

• Aníz

• Skorocel kopijovitý

• Krvavec lekársky

• Medovka lekárska

• Rebríček obyčajný

• Králik biely

• Čakanka obyčajná

• Bazalka pravá

Zloženie zmesi:

• facélia

• reďkev

• nevädza

• pohánka

• nechtík

• kôpor

• slez

• mak

• kmín

• černuška

• borák

• horčica

• koriander

• vičenec

• komonica

• skorocel

• ďatelina 

purpurová

BIODIVERZITA

BIENENKORB
Košík plný kvetín pre včely

• zmes jednoročných bylín a medonosných rastlín
• zložením zabezpečuje celoročnú produkciu peľu a nektáru pre 

väčšinu užitočného hmyzu-opeľovačov 
• súčasne podporuje pôdnu úrodnosť
• kvitnutie prebieha až do neskorej jesene a tým dopĺňa medzery 

v znáške včiel
• paralelne sa zlepšuje opelenie poľnohospodárskych porastov a 

drobná zver získava úkryt pred dravcami
• suché rastliny a ich semená počas zimy sú krmivom pre vtáky

Odporúčaný výsevok:

• vysievať na povrch - 35 - 40kg/ha 

Vhodnosť použitia:

pre všetky oblasti okrem extrémne 

suchých polôh na piesočnatých pôdach

Termín sejby:

koniec apríla – do konca augusta

Osivové lôžko:

jemne spracované a suchšie, bez 

trvácich burín



MEDZIPLODINY

potláčajú buriny a patogény, znášajú sucho, 
meliorujú, dodávajú živiny, šetria náklady

Všetky plodiny v zmesiach spoľahlivo vymŕzajú!

WASSERGÜTE FEIN

Odporúčaný výsevok: 10 - 15kg/ha

Doporučený termín sejby: od zač. júla do 25. augusta

• pre obsah suchuodolných ďatelín je veľmi obľúbená, avšak jej 
zloženie nevyhovuje greeningu (na Slovensku)

• univerzálna zmes, rovnako vhodná pre skorý letný výsev v 
suchých, tak aj vo vlhkejších oblastiach

• prerušovač v osevnom postupe, púta vzdušný dusík, potláča 
buriny, zlepšuje štruktúru a biolológiu pôdy, sprístupňuje 
živiny, bráni erózii, Reďkev olejná odpudzuje háďatká

• nutná je jemná príprava osivového lôžka, bez prísušku 

Zloženie zmesi: • 10% Ďatelina plazivá

• 7% Reďkev siata olejná

• 27% Facélia vratičolistá

• 56% Ďatelina alexandrijská

WASSERGÜTE FRÜH
• vhodná zmes do greeningu, pre všetky osevné postupy
• neobsahuje žiadnu plodinu z čeľade kapustovitých
• dokonale prerušuje osevný postup pre kukuricu, cukrovú repu, 

sóju a olejniny, rastliny v tejto zmesi „nedrevnatejú“
• ďatelina purpurová zlepšuje pôdnu štruktúru, púta vzdušný N, 

pre rastliny zprístupňuje v pôde viazaný fosfor
• zlepšuje celkovú biologickú činnosť pôdy
• miešanka znáša stres zo sucha, je ľahko zapraviteľná do pôdy
• kladieme dôraz na jemne a plytko spracované osivové lôžko!

Odporúčaný výsevok: 10 - 12kg/ha

Doporučený termín sejby: od zač. júla – do 5. augusta

Plne vyhovujú legislatíve SR o pestovaní medziplodín podla usmernenia k 
nariadeniu vlady SR č. 342/2014 Z. z.

• 25% Facélia vratičolistá

• 75% Ďatelina purpurová - inkarnát

Plne vyhovujú legislatíve SR o pestovaní medziplodín podla usmernenia k 
nariadeniu vlady SR č. 342/2014 Z. z.

WASSERGÜTE RAU

Odporúčaný výsevok: 15 - 20kg/ha

Doporučený termín sejby: od 20. júla do 25. augusta

• vhodná do greeningu pre neskorší letný výsev
• v dobrých podmienkach vhodná aj pre výsev do strniska na vlhký 

povrch, ihneď po príprave osivového lôžka rýchly počiatočný vývoj 
zabezpečuje rýchle pokrytie povrchu pôdy, čím potláča buriny

• reďkev olejná odpudzuje háďatká

• 50% Pohánka obyčajná

• 20% Facélia vratičolistá

• 27% Reďkev siata olejná

• 3% Horčica biela



BONI

Odporúčaný výsevok: 40 - 50 kg/ha 

Doporučený termín sejby: od začiatku júla do 10. augusta

Odporúčaný výsevok: 8 - 10 kg/ha 

Doporučený termín sejby: od začiatku augusta

• zúrodňujúca zmes do greeningu, ktorá obohatí pôdu o najviac živín
• hrachor enormne púta dusík, za 12 týždňov až 150 kg č.ž. N / z 

toho 60% je hneď využiteľných
• neurotoxíny obsiahnuté v rastline odpudzujú listové vošky
• vika pokryvnosťou potláča buriny a púta vzdušný dusík
• reďkev kolovitým koreňom melioruje pôdu a zadržiava 

enormné množstvo vody
• nedrevnatie, vyvážene tvorí byľ a koreň

• 6% Reďkev siata olejná

• 19% Vika siata jarná

• 75% Hrachor siaty

Plne vyhovujú legislatíve SR o pestovaní medziplodín podla usmernenia 
k  nariadeniu vlady SR č. 342/2014 Z. z.

Odporúčaný výsevok: 30 kg/ha

Doporučený termín sejby: od júna – do 15. septembra

• 8% Reďkev siata melioračná

• 13% Ľan olejný

• 13% Ďatelina alexandrijská     

• 18% Sudánska tráva

• 35% Vika siata jarná • 8% SAFLOR - Požlť farbiarsky

• 6% Mungo - Mastňák habešský

MEDZIPLODINY

BODENFIT
ozdrav pôdu, ozdravíš klímu

Vymŕzajúca medziplodina, masívne zakoreňuje do viacerých 
pôdnych horizontov. Výrazne navyšuje obsah humusu. 
BODENFIT obsahuje viaceré plodiny zakoreňujúcie v 
rozdielnych hĺbkach ornice. Obsahuje plytko koreniace MUNGO 
- Masňák habešský. Naopak, plodiny s hlbokým kolovitým 
koreňom akými sú SAFLOR - Požlť farbiarsky, melioračná 
reďkev FORZA dosahujeme okrem zlepšenej pôdnej štruktúry,  
aj zvýšenie obsahu humusu.

• ideálna predplodina pre kukuricu a sóju
• podporuje vznik mykorízy-symbiózy koreňov, pričom pôdne 

huby potláčajú patogény (fuzárie, verticílium a pod.)
• potláča buriny, čím znižuje náklady na herbicídy
• celkovo vylepšuje vodný a vzdušný režim a pôdnu úrodnosť

Mastňák habešský patrí do čeľade astrovité a s výnimkou 
slnečnice nie je botanicky príbuzné so žiadnou v praxi pestova-
nou plodinou. Vďaka tomu dokonale prerušuje osevný postup. 
MUNGO obľubuje teplé lokality, v lete sa rýchlo vyvíja a tým 
rýchle potláča buriny. Dobre znáša suché stanovištia a dobre sa 
kombinuje do zmesí medziplodín.

• neutrálny rastlinný druh v osevnom postupe
• ideálna plodina pre spôsob sejby do mulču
• husto prekoreňuje ornicu a vylepšuje pôdnu štruktúru
• veľmi ľahko vymŕza
• dobre znáša stres zo sucha

MUNGO



Všetky plodiny v zmesiach spoľahlivo vymŕzajú!

ÖPULPLUS

Zloženie zmesi:
• 50% Pohánka obyčajná
• 10% Facélia vratičolistá
• 15% Ďatelina alexandrijská

• 10% Reďkev siata olejná
• 10% Horčica biela
• 5% Mastňák habešský

Odporúčaný výsevok: 20 - 30kg/ha

Doporučený termín sejby: od zač. júla – do 20. augusta

• zmes tvoria hmyzomilné plodiny, ktoré garantujú 
odstránenie pôdnej únavy aj vďaka u nás nepestovanej 
plodine Mastňák habešský

• po sejbe má rýchly rast, s dobrou pokryvnosťou pôdy
• potláča rast burín
• vďaka svojmu jedinečnému zloženiu je vhodná pre všetky 

suché oblasti, sejba je možná priamo do strniska

ÖPULFIT

Odporúčaný výsevok: 20 - 40 kg/ha

Doporučený termín sejby: od 15. augusta – do 15. septembra

• vhodná do greeningu, pre neskoršie výsevy aj bez kvalitnej 
prípravy osivového lôžka

• na ľahkých pôdach sejeme bezorebne priamo do strniska, 
preto je nutné navýšiť výsevok na 40 kg t.j. 2 balenia

• pohánka, horčica a reďkev majú dostatočne rýchly 
počiatočný vývoj, ktorý veľmi dobre potláča buriny

• zložením je nevhodná pre repkové osevné postupy - pre 
čelaď kapustovité

• 10% Reďkev siata olejná

• 20% Horčica biela

• 70% Pohánka obyčajná

Plne vyhovujú legislatíve SR o pestovaní medziplodín podla usmernenia k 
nariadeniu vlady SR č. 342/2014 Z. z.



PREHĽAD MEDZIPLODÍN

WASSERGÜTE FEIN  15 KG = VR./HA ANO OD ZAČ. VII. DO 25. VIII. X

WASSERGÜTE RAU  20-30 KG= VR./HA ANO OD 20. VII. DO 25. VIII. X

WASSERGÜTE FRÜH  12 KG=VR./HA ANO ZAČ. VII. DO 5. VIII. X

LANDSBERGSKÁ ZMES  70-80 KG NIE ZAČ. VII. CELÝ VIII. DO 5. IX.

FUTTERPROFI EI/EK  30-40 KG NIE/ANO 1.-31. VII. X X

ĎATELINA LÚČNA  20-25 KG NIE ZAČ. VII. DO 25. VIII. X

LUCERNA SIATA  25 KG NIE ZAČ. VII. DO 20. VIII. X

ĎATELINA PLAZIVÁ  15-18 KG NIE ZAČ. VII. DO 25. VIII. X

ĎATELINA PURPUROVÁ  25-30 KG NIE ZAČ. VII. CELÝ VIII. DO 5. IX.

ĎATELINA ALEXANDRIJSKÁ  25-30 KG ANO ZAČ. VII. DO 5. VIII. X

ĎATELINA PERZSKÁ   15-20 KG ANO ZAČ. VII. DO 5. VIII. X

HRACH SIATY KŔMNY SIRIUS, ARVIKA 120-150 KG ANO ZAČ. VII. DO 20. VIII. X

VIKA JARNÁ TOPLESA, SLOVENA 100-130 KG ANO ZAČ. VII. DO 5. VIII. X

VIKA OZIMNÁ PANN.  90-130 KG NIE ZAČ. VII. CELÝ VIII. DO 5. IX.

HRACH SIATY LISTOVÝ MONI 60-80 KG ANO ZAČ. VII. DO 5. VIII. X

BÔB KONSKÝ BIORO 150-180 KG ANO ZAČ. VII. DO 5. VIII. X

MÄTONOH 1-ROČNÝ  40 KG NIE ZAČ. VII. DO 10. VIII. X

MÄTONOH TALIANSKY  40 KG NIE ZAČ. VII. DO 15. VIII. X

MÄTONOH HYBRIDNÝ  35 KG NIE ZAČ. VII. DO 15. VIII. X

SUDÁNSKA TRÁVA  25-30 KG ANO ZAČ. VII. DO 25. VII. X X

HORČICA BIELA CARNELA 20 KG ANO X OD 10. VIII. DO5. IX.

REĎKEV OLEJNÁ OCTOPUS 25 KG ANO X OD 10. VIII. DO5. IX.

REPKA JARNÁ  10-15 KG ANO OD 20.VII. CELÝ VIII. DO 10. IX.

ĽANIČNÍK SIATY CALENA 6-10 KG ANO OD 15.VIII. CELÝ VIII. DO 10. IX.

REĎKEV OLEJNÁ-MELIORAČNÁ FORZA 6-8 KG ANO OD 20.VII. CELÝ VIII. DO 10. IX.

FACÉLIA VRATIČOLISTÁ MIRA 10-12 KG ANO OD 15.VII. DO 20. VIII. X

POHÁNKA  60-80 KG ANO OD 20.VII. CELÝ VIII. DO 5.IX.

RAŽ OZIMNÁ -KŔMNA PROTECTOR 100-140 KG NIE X X OD 5.IX.

MASTŇÁK HABEŠSKÝ  8-10 KG ANO ZAČ. VII. DO 5.VIII. X

Balenie odpovedá výsevku t. j. 1 vrece / 1 ha

PLODINA / NÁZOV ZMESI ZLOŽENIE/
ODRODA

VÝSEVOK V 
KG/HA

TERMÍN SEJBY

VII VIII IX
PREZIMOVANIE
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SAATBAU Slovensko, s.r.o.
Priemyselná 9/A, 917 01 Trnava, tel.: 033 534 56 42, e-mail: slovensko@saatbau.com, www.saatbau.com/sk

Ing. Jana Ryšavá 
finančný riaditeľ

tel.: 0911 727 911

jana.rysava@saatbau.com

Ing. Teodor Sedlák
obchodný riaditeľ

tel.: 0907 701 476

teodor.sedlak@saatbau.com

Ing. Viliam Kurinec
generálny riaditeľ

tel.: 0905 561 904

viliam.kurinec@saatbau.com

Ing. Katarína Slopovská
office manažér

tel.: 033 534 56 42

katarina.slopovska@saatbau.com

Katarína Gajarská
logistika

tel.: 0903 650 346

katarina.gajarska@saatbau.com

Bc. Andrea Birsan
logistika

tel.: 0948 625 337

andrea.birsan@saatbau.com

Ing. Tomáš Lenče
výrobný riaditeľ

tel.: 0905 555 110

tomas.lence@saatbau.com

Ing. Miloš Lesay
produktový manažér

tel.: 0948 094 156

milos.lesay@saatbau.com
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Ing. Jozef Pšak
vedúci strediska Sečovce

tel.: 0911 727 914

jozef.psak@saatbau.com

Ing. Štefan Korekáč

tel.: 0915 947 579

stefan.korekac@saatbau.com

Ing. Štefan Marcinek

tel.: 0949 409 885

stefan.marcinek@saatbau.com

Ing. Ján Grnáč

tel.: 0903 727 631

jan.grnac@saatbau.com

Vo Vašom regióne Vám ochotne poradia naši obchodní zástupcovia:

Ing. Tibor Berta

tel.: 0902 316 939

tibor.berta@saatbau.com

Ing. Tibor Mikle

tel.: 0903 858 003

tibor.mikle@saatbau.com

Ing. Rudolf Majtán
vedúci strediska Topoľčany

tel.: 0948 142 227

rudolf.majtan@saatbau.com

Mgr. Zuzana Volkai

tel.: 0948 909 098

zuzana.volkai@saatbau.com

Ing. Peter Šéry

tel.: 0907 740 960

peter.sery@saatbau.com
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Ing. Pavol Šottník

tel.: 0907 274 555

pavol.sottnik@saatbau.com
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aktuálne
NAŠE INOVÁCIE SÚ VAŠIM ZISKOM: 
ŠPECIALIZOVANÁ TECHNOLÓGIA ČISTENIA A ŠIROKÝ 
SORTIMENT ŠPECIÁLNE NAKOMPONOVANÝCH ZMESÍ 
POD ZASTREŠUJÚCOU ZNAČKOU SAATGUT AUSTRIA.

OSIVÁ TRÁV BEZ ŠTIAVU

Osivo bez štiavu je možné 
vyrobiť iba špeciálnou technoló-
giou. SAATBAU LINZ čistička 
disponuje špeciálnym jemným 
valcom, ktorý je schopný 
vyseparovať semená štiavu od 
osiva tráv v približne rovnakej 
zrnitosti. Proces čistenia je 
náročný na prácu a čas. 
Pomocou tejto technológie je 
možné zaistiť produkciu osiva 
bez obsahu štiavu na veľmi 
vysokej úrovni.
Pri každej dávke osiva sa 
kontroluje prítomnosť semien 
štiavu (Rumex spp.) s násled-
ným rozborom a opakovaním. 
Ak je to potrebné, semená sa 
očistia pomocou jemného valca, 
až pokým nebude výsledný 
obsah bez štiavu na predpísanej 
úrovni s laboratórnym certi-
fikátom.
Takto garantujeme najvyššiu 
kvalitu našich zmesí!

SAATGUT RAKÚSKO

V roku 2004 EÚ liberalizovala 
usmernenia pre výrobu zmesi 
osív. V súlade s tým je možné  
predávať a uvádzať na trh naše 
osivá v celej EÚ. Zloženie týchto 
zmesí nie je regulované, 
regulované je iba ich označenie.
Rakúske osivárstvo vyrábajúce 
osivá zmesí ich ponúka pod 
zastrešujúcou značkou 
SAATGUT AUSTRIA. Ich 
zloženie a označenie zodpovedá 
Smernici pre zmiešavanie a 
liberalizáciu.
Sú registrované na Spolkovom 
úrade pre bezpečnosť potravín 
(AGES= ÚKSUP).
Pre rôzne pestovateľské lokality 
(napr. mierne, drsné, ...) ako aj 
pre rôzne účely pestovania sú 
dostupné špecifické zloženia 
zmesí. Každé balenie je 
označené štítkom s nápisom 
SAATGUT AUSTRIA

LARVÁRNE ŠTÁDIUM 
(PANDRAVY) CHRÚSTOV

V posledných rokoch boli 
mnohé oblasti zasiahnuté 
premnožením lariev chrústov. 
Výsledkom boli obrovské straty 
krmiva. V roku 2021 treba 
pozorne sledovať ich bionómiu.
Larvy chrústika letného - 
pandravy majú v tomto roku 
požerkový rok, t. j. v oblastiach, 
kde bol vlani vyšší výskyt 
dospelých jedincov, môžu tento 
rok vzniknúť škody. Chrúst 
obyčaný má tento rok rok letu, 
t. j. páriace sa samice hľadajú 
vhodné oblasti (pokosené, 
nezahustené porasty), do 
ktorých by mohli naklásť svoje 
vajíčka. V tomto roku sa 
poškodenie úrody neočakáva, 
ale až na budúci rok 2022!
Vo všeobecnosti je potrebné 
dbať na udržanie produktivity a 
vitality trávnatých porastov. To 
sa dá dosiahnuť iba pravidelne 
opakovaným prísevom (napr.: 
pomocou zmesi GRÜNLAND-
PROFI NI alebo KB) a hnojením  
v prepočte podľa odberu živín 
pozberanou úrodou.

Obrázok: LK OÖ

INFORMÁCIE A 
PORADENSTVO

SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o.

Priemyselná 9/A

917 01 Trnava

tel.: 033 534 56 42

e-mail: slovensko@saatbau.com

www.saatbau.com/sk

       /SAATBAUSlovensko/

stredisko Topoľčany: 

Odbojárov 297

tel.: 0948 142 227

stredisko Sečovce: 

Kolárová 1657/16

tel.: 0911 727 914


