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Proč neušetřit peníze pěstováním jetele a vojtěšky a jejich 
směsí s travami. Jeteloviny pěstované doma jsou levným, 
spolehlivým a nezávislým zdrojem bílkovin.

Výhody pěstování jetelovin:

 udapo iřp a ,ícax fi uokcitoibmys kísud íjaváksíz ynivoletej  •
jejich kořenů získávají dusík i společně rostoucí trávy. 
Snížení vaši potřeby umělých hnojiv může představovat 
100 až 400 kg N/ha ročně, v závislosti na místních 
podmínkách pěstování.

•  
s travami bývají jetele stravitelnější, protože rychlejší 
trávení zlepšuje příjem sušiny. Vaše hospodářská zvířata 
těží z většího přírůstku živé hmotnosti a vyšší dojivosti.

•  Vojtěška je velmi odolná vůči suchu. Vojtěška je hluboce 
  ydk ,ěbod V .uhcus ičův ánlodo ěnčemijýv ej otorp ,ícíneřok

trávy zastaví růst kvůli nedostatku vláhy, vojtěška nadále 
roste a vytváří kvalitní píci.

•  Jeteloviny mají nižší uklíkovou stopu. Jeteloviny kladně 
přispívají k produkci v živočišné výrobě, jejich podíl 

pěstování na vlastních pozemcích také eliminuje přímé 
emise spojené s výrobou a přepravou nakoupených hnojiv 

       

Sortiment jetelovin DLF zahrnuje:

• 
%47 :tsonletivarts ávokleC  

 Výnos hrubých bílkovin: 2,56 t z 1 hektaru
 (Ofi ciální dánské zkoušky 2019)

• DLF odrůdy Vojtěšky
 Výnos hrubých bílkovin: 2,36 t z 1 hektaru
 (Ofi ciální dánské zkoušky 2012)

• Jetel plazivý
 Celková stravitelnost: 78%
 Výnos hrubých bílkovin: 2,56 t z 1 hektaru
 (Ofi ciální dánské zkoušky 2019)

• Jetel nachový - inkarnát
 jako komponent do meziplodinových směsí jednoletých
 a Landberské směsky

Výrobou bílkovin na vlastním poli dosáhneme úspor

Jeteloviny jsou prospěšné pro efektivní 
zemědělskou výrobu.  Mají vliv na:
• Vyšší příjem krmiva
• Snížené výdaje na dovážené koncentráty
• Sníženou potřebu umělých hnojiv
• Předplodinovou hodnotu pro následné plodiny
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Wieksze zyski Nasiona najwyższej jakości

Dzięki stosowaniu 
mieszanek ForageMax 

opartych na naszych 
najlepszych odmianach 

zyskasz większą 
wydajność.

Używając najlepszych 
nasion osiągniesz 

wyższe plony 
co bezpośrednio wpływa 

na wysoki zysk 
z hektara.

Na życzenie klienta nasze 
nasiona zaprawiamy 
stymulatorem wzrostu 
Fertigrain Start, 
dzięki któremu osiągniesz:
- poprawę kiełkowania
- lepszy rozwój systemu 

korzeniowego
- szybsze i wyrównane 

wschody

Lepsze wyniki
Know-how 
i doradztwo

W porozumieniu z naszym 
zespołem, zyskasz przydatną 
wiedzę z zakresu uprawy 
i pielęgnacji UZ, oraz pomoc 
w doborze odpowiednich nasion 
do Twojego gospodarstwa.
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Motylkowe = czysty zysk
Korzyści z uprawy motylkowych
•	Dzięki	 bakteriom	 symbiotycznym	 rośliny	motylkowe	wiążą	

azot i dostarczają go bezpośrednio do korzeni odrzywiając 
także trawy. Przy odpowiedniej obsadzie roślin, w zależności 
od warunków, do gleby dostarczane jest od 100-400kg N/ha.

•	Motylkowe	w	mieszankach	z	 trawami	zwiększają	smakowi-
tość paszy oraz zawartość drogocennego białka.

•	Głęboki	system	korzeniowy	lucerny	pomaga	zwiększyć	sta-
bilność plonowania podczas suszy.

•	Poprawiają	strukturę	gleby	oraz	przyczyniają	się	do	bardziej	
zrównoważonej uprawy.

W ofercie DLF dostępne są następujące gatunki:
•	Koniczyna	czerwona	2n,	4n

Całkowita strawność: 74%
Plon	białka	2,56t/ha

•	Lucerna
Plon	białka:	2,36t/ha

•	Koniczyna	biała
Całkowita strawność 78%
Plon	białka:	2,56t/ha

•	Koniczyna	inkarnatka
Składnik	mieszanki	miedzyplonowej	-	Landsberskiej

Lucerna Koniczyna
biała

Koniczyna
czerwona



Festulolium w typie życicy daje plony o poziomie 
i jakości porównywalnej z życicą wielokwiatową, 
ale trwałość jest taka jak kostrzewy łąkowej.

Zastąpienie w mieszance życicy trwałej 
lub mieszańcowej przez festulolium w typie ży-
cicy pozwala zwiększyć plony i trwałość plantacji. Festu-
lolium rozpoczyna wcześnie wegetację i dlatego korzysta  
z zapasów wody glebowej. Jeśli siejesz mieszankę zawierającą 
40%	do	50%	festulolium	w	typie	życicy	to	łącznie	z	pierwszego	 
i	drugiego	pokosu	zbierzesz	plon	wyższy	nawet	o	60%.

Korzyści	ze	stosowania	festulolium	typu	życica	
w porównaniu do życicy:
•	plon	wyższy	o	5-20%
•	trwałość	przedłużona	o	1-2	lata
•	głębszy	system	korzeniowy	i	jego	szybszy	rozwój
•	bezpieczne	źródło	paszy.

Festulolium – typ życica

Co to jest festulolium?
•	Mieszaniec	międzygatunkowy	życicy	i	kostrzewy
•	Dwa	typy:	typ	życica	i	typ	kostrzewa	trzcinowa
•	W	każdym	z	obu	typów	dominują	cechy	zbliżone	do	

jednej z form rodzicielskich, ale dziedziczone są także 
niektóre wartościowe cechy drugiego rodzica

•	Lepsze	właściwości	w	porównaniu	do	wyjściowych	 
form rodzicielskich

POPRAWAPLONOWANIA

Festulolium w typie kostrzewy trzcinowej, 
tak jak kostrzewa trzcinowa, tworzy głę-
boki system korzeniowy, toleruje suszę, 
ale znosi też bardzo wilgotne warunki. Poziom  
i jakość plonów są takie jak z życicy wielokwiatowej.

Zastąpienie kostrzewy trzcinowej przez festulolium w typie ko-
strzewy trzcinowej podnosi strawność Twojej zielonki i kiszon-
ki. Umożliwia to Twojemu stadu pobranie większej ilości paszy  
i lepsze wykorzystanie składników pokarmowych, co przekła-
da się na wyprodukowanie większej ilości mleka i mięsa. Po-
zwala to także zaoszczędzić na zakupie drogich koncentratów.

Korzyści	ze	stosowania	festulolium	w	typie	kostrzewy
trzcinowej w porównaniu do samej kostrzewy trzcinowej:
•	wyższa	strawność
•	szybsze	zadarnienie	i	wzrost
•	taki	sam	poziom	plonów	i	trwałość.

Festulolium
– typ kostrzewa trzcinowa

Festulolium – dwa różne typy Przewodnik po wysokiej jakości użytkach zielonych
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Siew
•	Przygotuj	dobrze	uprawione	i	uwilgotnione	stanowisko	aby	

ułatwić szybkie kiełkowanie nasion, a następnie łatwe użyt-
kowanie. Aby uzyskać dobry kontakt gleby z nasionami, na-
leży	wysiewać	nasiona	nie	głębiej	niż	1-2	cm.	Dla	koniczyny	
natomiast	idealna	głębokość	wynosi	od	0,5	do	1	cm.

•	Najlepszym	czasem	do	siewu	 jest	wiosna	 lub	późne	 lato,	
kiedy temperatura gleby i wilgotność są optymalne. W celu 
szybkiego kiełkowania temperatura gleby powinna wyno-
sić	powyżej	5°C.

Nawożenie
•	Nawozić	 zgodnie	 z	 analizą	 gleby	 i	 lokalnymi	 przepisami.	

Trawa potrzebuje azotu, fosforu i potasu w ilościach wymie-
nionych w poniższej tabeli.

•	Koniczyny	i	lucerna	potrzebują	mniej	azotu	mineralnego,	po-
nieważ naturalnie wiążą azot z powietrza. Aby uzyskać dobre 
wydajności suchej masy i skuteczne wiązanie azotu optymal-
na	zawartość	koniczyny	wynosi	30%	do	40%	suchej	masy.

Pielęgnacja użytków zielonych
•	Idealnym	 rozwiązaniem	 jest	 uzyskanie	 przyrostu	 runi	 do	 
około	10-15	cm	przed	wypasem,	a	następnie	usunięcie	ży-
wego inwentarza z kwatery gdy ruń zostaje wygryziona na  
około	6	cm	w	celu	szybkiego	odrastania.

•	Cięcie	wysokiej	 jakości	kiszonki	zależy	od	rodzaju	trawy	na	
polu. Wykonanie dwóch lub trzech cięć rocznie daje kiszonkę 
o niskiej strawności ale z dobrą wydajnością suchej masy. 
Zbierając cztery, pięć, a nawet sześć pokosów w sezonie, 
produkujemy wysokiej jakości kiszonkę. Najlepszą kiszonkę 
uzyskuje	się,	gdy	skoszona	trawa	szybko	więdnie	do	30-35%	
suchej masy, a zawartość białka surowego w trawie lub mie-
szance	 traw	 i	 koniczyny	 jest	umiarkowana	–	około	16-18%	
suchej masy. Aby uzyskać najwyższą jakość i szybkie odra-
stanie,	koś	trawę	na	wysokość	od	6	do	8	cm	tuż	przed	poja-
wieniem się kwiatostanów.

Podsiew
•	Spadek	produktywności	z	roku	na	rok	jest	naturalny,	ponie-

waż młode rośliny trawiaste są bardziej energiczne i pro-
duktywne niż rośliny starsze. Odnów zdegradowane użytki 
zielone zakładając je od nowa lub przez podsiew. W celu prze-
siewania należy przeciąć ruń w przeciwnych kierunkach za 
pomocą brony do wertykulacji. Następnie wybierz odpowied-
nią	mieszankę	nasion	i	siej	do	gleby	w	ilości	około	25	kg/ha.

•	W	celu	osiągnięcia	najwyższej	efektywności	zasiewu,	umieść	
idealną ilość nawozu tuż obok kiełkujących nasion, używając 
do	tego	np.	mieszanki	CUTMAX	2	TURBO.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat użytków  
zielonych wejdź na stronę www.dlfseeds.pl lub skontaktuj się  
z naszym doradca.

WYPASANIE KOSzENIE

30-50% koniczyna 100 250

30-50 150-400 10-30% koniczyna 200 300

<10% koniczyna 300 350-400

INDEKS STRAWNOŚCI
NAWOŻENIE

INDEKS PLONU

POPRAWAPLONOWANIA
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Kośne

Kośno-pastwiskowe

Pastwiskowo-kośne

Cutmax 2 TURBO
Krótkotrwała mieszanka 
na grunty orne.  
Przeznaczona do sporządzania 
kiszonki o dużej smakowitości, 
idealnie nadaje się do podsiewów 
lub jako mieszanka osłonowa. 
Wymaga intensywnego 
nawożenia azotem.

Życicaw Westerwoldzka 26%
Festulolium (typ życica) 32%
Festulolium (typ życica) 42%

30 kg/ha

Cutmax 3 MILK
Wartościowa mieszanka 
do sporządzania wysokiej 
jakości paszy. 
Przeznaczona do sporządzania 
kiszonki jak i wypasu. Bogaty skład 
zapewia plonowanie w różnych 
warunkach glebowych.

Życica trwała 4n 10%
Festulolium (typ życica) 10%
Festulolium (typ kostrzewa) 18%
Kostrzewa trzcinowa 15%
Tymotka łąkowa 5%
Wiechlina łąkowa 6%
Koniczyna czerwona 30%
Koniczyna biała 6%

35 kg/ha

Cutmax 4 PROTEIN
Białkowa mieszanka 
na słabe stanowiska.
Przeznaczona do sporządzania 
kiszonki bogatej w białko. 
Stabilnie plonuje nawet na 
najsłabszych stanowiskach.

Życica trwała 12,5%
Festulolium (typ życica) 20%
Festulolium (typ kostrzewa) 25%
Koniczyna biała 2,5%
Lucerna 40%

35 kg/ha

Cutmax ALFAprotein
Wysokobiałkowa mieszanka 
traw i lucerny.
Przeznaczona do sporządzania 
wysokobiałkowej kiszonki. 
Udział traw zapewnia właściwy 
proces zakiszania.

Festulolium (typ życica) 7%
Festulolium (typ kostrzewa) 10,5%
Koniczyna biała 2,5%
Lucerna 80%

20 kg/ha

BPS POWER
Intensywna mieszanka 
na słabe stanowiska.  
Przeznaczona do sporządzania 
kiszonki lub siana. Dobrze nadaje się 
do podsiewu. Wymaga intensywnego 
nawożenia azotem.

Życica Westerwoldzka 16%
Festulolium (typ życica)  10%
Festulolium (typ życica) 20%
Festulolium (typ kostrzewa) 30%
Kostrzewa trzcinowa 20%
Koniczyna biała 4%

35 kg/ha

Grazemax 1 UNIVERSAL
Uniwersalna mieszanka 
kośno-pastwiskowa. 
Przeznaczona do sporządzania 
kiszonki jak i wypasu. Sprawdzi się 
na różnych stanowiskach
i warunkach glebowych.

Życica trwała 4n 15%
Życica trwała 2n 10%
Festulolium (typ życica) 15%
Festulolium (typ życica)  35%
Festulolium (typ kostrzewa) 10%
Komonica 2%
Koniczyna czerwona 10%
Koniczyna biała 3%

36 kg/ha

Łąka 6 DRY
Odporna mieszanka
na bardzo suche stanowiska.
Przeznaczona do sporządzania 
kiszonki, siana sprawdzi się także 
na pastwisku. Bardzo odporna 
na okresowe susze. Mieszanka 
kwalifikowana jako trwała.

Życica trwała 4n 10%
Festulolium (typ kostrzewa) 25%
Kostrzewa trzcinowa 20%
Kostrzewa czerwona 5%
Kupkówka 20%
Tymotka łąkowa 5%
Wiechlina łąkowa 10%
Komonica 2%
Koniczyna biała 3%

35 kg/ha

Medowmax 5 ORGANIC
Trwała mieszanka 
na gleby organiczne.
Przeznaczona do sporządzania kiszonki 
lub siana. Znosi okresowe zalewanie 
jest kwalifikowana jako mieszanka 
bardzo trwała. 

Życica trwała 25%
Festulolium (typ życica) 15%
Festulolium (typ kostrzewa) 20%
Kostrzewa trzcinowa 15%
Tymotka łąkowa 15%
Wiechlina łąkowa 5%
Wyczyniec łąkowy 5%

35 kg/ha
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GRAZEMAX	1	UNIVERSAL

CUTMAX	3	MILK

CUTMAX	ALFA	PROTEIN

CUTMAX	2	TURBOBPS	POWER

CUTMAX	4	PROTEIN

ŁĄKA	6	DRY

MEADOWMAX	5	ORGANIC

SUCHO WILgOTNO

W ofercie także:
•	 komponenty pastewne 
•	mieszanki poplonowe



 

to hodowla traw z siedzibą w Danii. Firma 
ma bogatą tradycję sięgającą początków XX wieku. 
Dostarcza nasiona do ponad 100 krajów na całym 
świecie w tym do Polski. Jest niekwestionowanym 
liderem rynku nasion traw z szacowanym udziałem  
50% w Europie i około 30% w skali globalnej. Dziś 
DLF Seeds to międzynarodowa organizacja, która 
skupia swoje działania na poszukiwaniu i hodowli 
nowych odmian spełniających wymagania rynku 
ze szczególnym uwzględnieniem dużej odporno-
ści na suszę oraz wysoką produkcję białka.

WIĘCEj
MLEKA
z DLF

WIĘCEj
MIĘSA
z DLF

Hladké Životice

DORADCA HANDLOWY: 
Konrad Buczkowski, tel. +48 506 688 975
DLF Seeds, s.r.o., Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice, Czechy

e-mail: konrad.buczkowski@dlf.com

www.dlfseeds.pl


