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Milí obchodní přátelé, vážení zákazníci,

po dvou letech se k vám dostává nové vydání našeho katalogu 
travních a travinobylinných směsí. Od posledního tisku jsme 
usilovně pracovali, abychom se zde mohli opět blýsknout 
novinkami, které jinde nenajdete. Za tu dobu jsme měli mož-
nost čelit celé řadě dotazů, připomínek a stále novým po-
znatkům z terénu. Tyto zkušenosti nám dopomáhají průběž-
ně vylepšovat složení směsí stávajících a zároveň pravidelně 
uvádět zcela nové typové řady. Největším zdrojem inspirace 
nám tak jste vy, vaše práce, dotazy a zakázky. A za to vám 
patří vřelý dík!

Novinkou vzešlou z takové zpětné vazby z vaší strany je třeba 
druhově obohacená směs do sucha VESNA, jež se zrodila při 
našem putování Slovenskem. Na potřeby našich zákazníků 
reaguje rovněž trojice nových biodiverzitních směsí pro zele-
né střechy, nebo JITŘENKA, která vyniká svou suchovzdor-
ností, nízkým vzrůstem a absencí jetelovin. Své uplatnění 
nachází na zelených střechách s fotovoltaikou, rafech na 
golfových hřištích, ale vhodná je také pro dosev.

A někdy se jen tak bavíme, až se zrodil VOŇAVÝ DOUŠEK. 
Směs léčivek pro přípravu chutných bylinných čajů. Tak se 
bavte taky! Doba je občas trochu nevyzpytatelná, ale humor 
a radost z dobře odvedené práce by nás určitě neměly opou-
štět. Připijme si proto voňavým douškem na další plodnou 
spolupráci a prosluněné květnaté zítřky! 

Úspěšný rok, pohodu a radost vám za kolektiv firmy
Agrostis Trávníky, s.r.o. srdečně přeje 

Martin Straka
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ZÁSADY PĚSTOVÁNÍ KVĚTNATÝCH LUK
 - Vhodná období pro zakládání jsou pozdní podzim a jaro.
- Směsi s podílem letniček zakládáme vždy na jaře!
- Osivo skladujeme na suchém místě v uzavřených obalech.
- Před výsevem doporučujeme obsah sáčku důkladně promíchat.
- Příprava půdy pro květnaté louky je stejná jako pro trávníky. 
- Louku vyséváme velmi mělce do hloubky max. 5 mm do zkypřené, urovnané a odplevelené  
  půdy. Před výsevem nehnojíme!
- Potřebné množství osiva na danou plochu si před výsevem rozdělíme na 2 poloviny 
  a vyséváme každou zvlášť, nejlépe dvěma směry (do kříže).
- Vyseté osivo mělce zapravíme hráběmi a následně uválíme.
- V roce výsevu rostou hlavně trávy a pouze kořínky lučních rostlin.
- Odplevelovací seč provedeme šetrně při výšce porostu cca 20 cm. U směsí s podílem 
   letniček se odplevelovací seč neprovádí!
- Květnatou louku sekáme nejlépe lištovou nebo bubnovou travní sekačkou nebo kosou
  na výšku minimálně 4-5 cm nad povrchem půdy.
- Louka kvete postupně ve druhém až tře� m roce, počet sečí 1-3x za rok.

Detailní informace naleznete v metodice Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního 
umění a standardu AOPK Krajinné trávníky.



 Okrasné travní směsi

Okrasné travní směsi slouží pro zakládání hustých jemných reprezentačních trávníků, které 
mají především pěkně esteticky působit a nepředpokládá se, že budou zatěžované. Základ 
směsí tvoří kostřavy červené trsnaté, krátce výběžkaté a dlouze výběžkaté, které se liší 
svým vegetačním rytmem a v trávníku se proto velmi dobře doplňují. Pravidelnou součástí 
osiv pro okrasné trávníky je také kostřava drsnolistá, která vyniká především malou tvor-
bou hmoty, hustotou a suchovzdorností. Pro zmíněné přednosti jsme zachovali její relativně 
vysoké zastoupení ve směsích. Chceme-li, aby náš okrasný trávník odolával mírné zátěži 
sešlapáváním, je vhodné zvolit okrasnou směs s podílem lipnice luční či úzkolistých odrůd 
jílku vytrvalého. 

Doporučený výsevek: 25–30 g/m2.

VV-1 OKRASNÁ UNIVERZÁLNÍ SMĚS  je druhově i odrůdově pestrá a proto plas� cká - schopná vytvářet 
pěkný trávník v nejrůznějších půdních i klima� ckých podmínkách. Je určena pro zakládání běžných trávníků 
okrasného charakteru.
Složení: kostřava červená dlouze výběžkatá ˈBarjessicaˈ 10 %, Kostřava červená dlouze výběžkatá ˈBarus� cˈ 
14 %, kostřava červená krátce výběžkatá ˈBarpearlˈ 20 %, kostřava červená trsnatá ˈMusicaˈ 10 %, kostřava 
červená trsnatá ˈWagner 1ˈ 15 %, kostřava drsnolistá ˈHardtopˈ 10 %, lipnice luční ˈYve� eˈ 15 %, lipnice luční 
ˈLimousineˈ 5 %, psineček obecný ˈHeriotˈ 1 %

VV-2 LUXUSNÍ OKRASNÁ TRAVNÍ SMĚS je sestavena ze špičkových odrůd světového i domácího sor-
� mentu. Neobsahuje psineček obecný a díky tomu je možné v případě potřeby zvýšit výšku kosení porostu, 
aniž by hrozilo nebezpečí tzv. plstnatění trávníku. Při náležitém ošetřování je trávník celoročně pěkně zelený.
Složení: kostřava červená dlouze výběžkatá ˈBarus� cˈ 10 %, kostřava červená krátce výběžkatá ˈBarpearlˈ 
15 %, kostřava červená krátce výběžkatá ˈBarmaliaˈ 10 %, kostřava červená trsnatá ˈBarchipˈ 15 %, kostřava 
červená trsnatá ˈRozárkaˈ 15 %, kostřava drsnolistá ˈHardtopˈ 15 %, lipnice luční ˈSunbeamˈ 15 %, lipnice luční 
ˈYve� eˈ 5 %

UNI 1 BRITAN - LUXUSNÍ PARKOVÁ SMĚS je sestavena z úzkolistých, málo vzrůstných špičkových trávní-
kových odrůd světového sor� mentu. Vytváří hustý jemný trávník sytě zelené barvy a s malou tvorbou hmoty. 
Je určena pro zakládání luxusních okrasných málo sešlapávaných trávníků. Podmínkou perfektního vzhledu je 
intenzivní ošetřování.
Složení: kostřava červená dlouze výběžkatá 15 %, kostřava červená krátce výběžkatá 20 %, kostřava červená 
trsnatá 20 %, kostřava drsnolistá 15 %, lipnice luční 25 %, psineček obecný 5 %

UNI 2 UNIPO - OKRASNÁ POBYTOVÁ SMĚS je odrůdově velmi pestrá a pro svoji výbornou přizpůsobi-
vost se hodí k zakládání trávníků v rozmanitých klima� ckých i půdních podmínkách. Díky svému složení vy-
tváří porosty nejen vzhledově pěkné, ale také odolné vůči sešlapávání. Je vhodná pro zakládání rekreačních, 
parkových a zahradních trávníků.
Složení: jílek vytrvalý 2n 20 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 10 %, kostřava červená krátce výběžkatá 
15 %, kostřava červená trsnatá 15 %, kostřava drsnolistá 10 %, lipnice luční 20 %, psineček obecný 5 %, po-
háňka hřebenatá 5 %
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UNI 8 - PARKOVÁ SMĚS DO SUCHA obsahuje zvýšený podíl suchovzdorné kostřavy drsnolisté (40 %), což 
ji předurčuje k využi�  na pozemcích s nedostatečnou závlahou, ale i v suchém polos� nu. Vytváří jemný 
a nízký trávník.
Složení: kostřava červená dlouze výběžkatá 15 %, kostřava červená krátce výběžkatá 10 %, kostřava červená 
trsnatá 20 %, kostřava drsnolistá 40 %, lipnice luční 15 %

VV-3/1 OKRASNÁ TRAVNÍ SMĚS DO SUCHÝCH PODMÍNEK má výrazně zvýšený podíl velmi sucho-
vzdorné kostřavy drsnolisté, což umožňuje založit kvalitní okrasný trávník i na pozemcích s nedostatečnou 
závlahou. Je málo vzrůstná a vytváří méně hmoty.
Složení: kostřava červená dlouze výběžkatá ˈBarus� cˈ 20 %, kostřava červená krátce výběžkatá ˈBarpearlˈ 
15 %, kostřava červená trsnatá ˈBarchipˈ 10 %, kostřava červená trsnatá ˈWagner 1ˈ 10 %, kostřava drsnolistá 
ˈHardtopˈ 30 %, lipnice luční ˈSunbeamˈ 15 %

VV-3/2 OKRASNÁ SMĚS DO SUCHÝCH PODMÍNEK BEZ LIPNICE LUČNÍ vytváří tmavý, mimořádně 
jemný, úzkolistý a homogenní porost. Složení směsi pouze z tenkolistých kostřav červených a kostřavy drsno-
listé umožňuje aplikovat na porost selek� vní graminicidy pro�  trávovitým plevelům a získat tak dokonale čistý 
okrasný trávník. Směs je vhodná pro zakládání zelených střech.
Složení: kostřava červená dlouze výběžkatá ˈBarjessicaˈ 15 %, kostřava červená dlouze výběžkatá ˈBarus� cˈ 
10 %, kostřava červená krátce výběžkatá ˈBarpearlˈ 10 %, kostřava červená krátce výběžkatá ˈBarmaliaˈ 10 %, 
kostřava červená trsnatá ˈMusicaˈ 10 %, kostřava červená trsnatá ˈWagner 1ˈ 15 %, kostřava drsnolistá ˈHard-
topˈ 30 %

VV-3/3 OKRASNÁ TRAVNÍ SMĚS S JÍLKEM VYTRVALÝM obsahuje špičkové jemné odrůdy jílku vytrva-
lého, které v kombinaci s kostřavami červenými vytváří hustý a jemný trávník. Jílek vytrvalý urychluje zapojení 
trávníku po zásevu, později z porostu částečně ustupuje, zejména při extenzivním ošetřování a malém sešla-
pávání. Směs je obdobou německé směsi dle RSM 1.1. varianta 1.
Složení: jílek vytrvalý ˈBarsignumˈ 10 %, jílek vytrvalý ˈBarorlandoˈ 10 %, kostřava červená dlouze výběžka-
tá ˈBarjessicaˈ 15 %, kostřava červená dlouze výběžkatá ˈBarus� cˈ 15 %, kostřava červená krátce výběžkatá 
ˈBarpearlˈ 15 %, kostřava červená krátce výběžkatá ˈBarmaliaˈ 10 %, kostřava červená trsnatá ˈMusicaˈ 10 %, 
kostřava červená trsnatá ˈWagner 1ˈ 15 %
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 Rekreační travní směsi

Jsou určeny pro zahradní, parkové a rekreační trávníky, které mají pěkně vypadat a přitom 
dobře snášet běžný provoz. Jejich složení představuje přechod mezi směsmi pro okrasné a 
hřišťové porosty, jsou proto druhově velmi pestré. Čím větší zátěž trávníku předpokládáme, 
tím vyšší by mělo být zastoupení jílku vytrvalého ve směsi. Naopak trávníky s důrazem na 
jejich estetickou funkci by se svým složením měly blížit trávníkům okrasným. 

Doporučený výsevek: 25–30 g/m2 pro zakládání i dosev
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VV-4/1 UNIVERZÁLNÍ REKREAČNÍ SMĚS je vhodná pro zásev většiny trávníků rekreačního charakteru. 
Díky druhové pestros�  je dostatečně plas� cká a nenáročná na stanovištní podmínky. Zvýšený podíl jílku vytr-
valého ve směsi zajišťuje dostatečně rychlý vývoj porostu po zásevu a dobrou regeneraci. Svou odolnos�  vůči 
sešlapávání se blíží hřišťovým trávníkům a je odolnější vůči plísni sněžné.
Složení: jílek vytrvalý ˈBarthildeˈ 15 %, jílek vytrvalý ˈBarsignumˈ 5 %, jílek vytrvalý ˈBarorlandoˈ 15 %, kostřava 
červená dlouze výběžkatá ˈBarus� cˈ 15 %, kostřava červená krátce výběžkatá ˈBarpearlˈ 10 %, kostřava červe-
ná trsnatá ˈSandrineˈ 7 %, kostřava červená trsnatá ˈBarchipˈ 8 %, kostřava drsnolistá ˈHardtopˈ 10 %, lipnice 
luční ˈSunbeamˈ 8 %, lipnice luční  ˈConniˈ 7 %

VV-4/3 REKREAČNÍ TRAVNÍ SMĚS TMAVÁ  je krásná rekreační směs se zvýšeným zastoupením tmavých 
odrůd jílku vytrvalého (40 %). Tato směs má rychlejší vývoj po zásevu a vytváří ods� nově vyrovnanější tmavý 
trávník.
Složení: jílek vytrvalý ˈBarcristallaˈ 10 %, jílek vytrvalý ˈBarorlandoˈ 10 %, jílek vytrvalý ˈCorsicaˈ 20 %, kostřava 
červená dlouze výběžkatá ˈBarjessicaˈ 10 %, kostřava červená krátce výběžkatá ˈBarpearlˈ 10 %, kostřava čer-
vená trsnatá ˈWagner 1ˈ 20 %, kostřava drsnolistá ˈHardtopˈ 10 %, lipnice luční ˈBrooklawnˈ 10 %

VV-6/1 LUXUSNÍ REKREAČNÍ TRAVNÍ SMĚS představuje výběr těch nejkvalitnějších odrůd ve směsi. 
Má snížený podíl jílku vytrvalého, který tak po zásevu neomezuje ostatní pomaleji se vyvíjející travní druhy ve 
směsi a umožňuje � m vytvoření druhově pestrého plas� ckého travního porostu. Vhodná pro travní koberce.
Složení: jílek vytrvalý ˈBarsignumˈ 10 %, jílek vytrvalý ˈBarthildeˈ 10 %, kostřava červená dlouze výběžkatá ˈBa-
rus� cˈ 10 %, kostřava červená krátce výběžkatá ˈBarmaliaˈ 10 %, kostřava červená krátce výběžkatá ˈViktorkaˈ 
5 %, kostřava červená trsnatá ˈBarchipˈ 10 %, kostřava červená trsnatá ˈWagner 1ˈ 10 %, kostřava drsnolistá 
ˈHardtopˈ 10 %, lipnice luční ˈSunbeamˈ 20 %, lipnice luční ˈYve� eˈ 5 %

UNI 5 KORZO  - SMĚS PRO REKREAČNÍ TRÁVNÍKY je moderní, druhově zúžená, ale odrůdově pestrá 
směs. Zařazení špičkových trávníkových odrůd jílku vytrvalého umožnilo výrazně zvýšit jeho podíl ve směsi. 
Převaha jílku vytrvalého dodává směsi její charakteris� cké vlastnos� : rychlý vývoj po zásevu, dobrou konku-
renční schopnost vůči plevelům, odolnost k sešlapávání a schopnost rychlé regenerace po poškození. Směs 
lze použít také do mírných svahů.
Složení: jílek vytrvalý 2n 55 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 15 %, kostřava červená krátce výběžkatá
5 %, kostřava červená trsnatá 10 %, lipnice luční 15 %

VV-4/2 SMĚS PRO RENOVACI REKREAČNÍCH TRÁVNÍKŮ umožňuje rychlý dosev trávníku kvalitními 
odrůdami.
Složení: jílek vytrvalý ˈAmiataˈ 25 %, jílek vytrvalý ˈBarthildeˈ 25%, jílek vytrvalý ˈBarorlandoˈ 25 %, kostřava 
červená dlouze výběžkatá ˈBardanceˈ 5 %, kostřava červená krátce výběžkatá ˈBarpearlˈ 5 %, kostřava červená 
trsnatá ˈBarchipˈ 5 %, kostřava drsnolistá ˈHardtopˈ 5 %, lipnice luční ˈConniˈ 5 %

UNI 10 RENOVA - SMĚS PRO DOSEV PROŘÍDLÝCH A POŠKOZENÝCH TRÁVNÍKŮ je vhodná přede-
vším pro dosevy poškozených či prořídlých trávníků. Vyniká rychlým vývojem po zásevu a dobrou konkurenční 
schopnos�  vůči plevelům. 
Složení: jílek vytrvalý 2n 80 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 10 %, kostřava červená trsnatá 10 %

 Rekreační pro dosev

                      11



 Hřišťové travní směsi

Hřišťové směsi využíváme pro zásev trávníků, u kterých je prvořadým požadavkem jejich 
odolnost vůči sešlapávání a rychlá regenerace po poškození. Základ hřišťových směsí tvoří 
rychle rostoucí jílek vytrvalý, doplněný pomaleji se vyvíjející, ale vytrvalou lipnicí luční. Ta 
má za úkol zpevnit svými podzemními výběžky travní drn, omezit napadení trávníku plísní 
sněžnou a zlepšit celkový vzhled trávníku v době horka a sucha. Čím více času pro vypěsto-
vání trávníku máme, tím vyšší může být zastoupení lipnice luční. Naopak pro rychlé zlepše-
ní trávníku dosevem volíme raději směsi s výraznou převahou jílku. 

Doporučený výsevek: 25–30 g/m2 pro zakládání i dosev

VV-7/1 UNIVERZÁLNÍ HŘIŠŤOVÁ SMĚS je určena pro zakládání běžných hřišťových ploch i ostatních 
silně zatěžovaných trávníků. Díky vyššímu podílu jílku vytrvalého se porost po zásevu rychle zapojí. Vytvořený 
trávník má charakter jílkového porostu - je vitální, odolává pravidelnému sešlapávání a rychle regeneruje.
Složení: jílek vytrvalý ˈBarorlandoˈ 20 %, jílek vytrvalý ˈAltesseˈ 15 %, jílek vytrvalý ˈAmiataˈ 30 %, lipnice luční 
ˈBrooklawnˈ 10 %, lipnice luční ˈConniˈ 15 %

VV-8/1 SPECIÁLNÍ HŘIŠŤOVÁ SMĚS má zvýšený podíl lipnice luční (40 %), a proto se po zásevu pomaleji 
vyvíjí a potřebuje delší čas na zesílení a plné zapojení trávníku. Využívá se především pro zásev hracích ploch 
ligových stadiónů, nebo na zakládání předpěstovávaných trávníků určených pro pokládání na hřiště.
Složení: jílek vytrvalý ˈBarlicumˈ 10 %, jílek vytrvalý ˈBarorlandoˈ 10 %, jílek vytrvalý ˈAmiataˈ 10 %, jílek vytr-
valý ˈBarthildeˈ 15 %, jílek vytrvalý ˈJozífekˈ 15 %, lipnice luční ˈConniˈ 15 %, lipnice luční ˈSunbeamˈ 25 %

UNI 3 PLAY - HŘIŠŤOVÁ TRAVNÍ SMĚS s vyšším podílem lipnice luční je připravena z travních druhů a 
odrůd nejlépe snášejících sešlapávání a rychle regenerujících po poškození. Vhodná je zejména pro zásev 
hřišťových trávníků, ale i pro zatravnění ostatních silně zatěžovaných ploch.
Složení: jílek vytrvalý 2n 40 %, kostřava červená krátce výběžkatá 15 %, lipnice luční 35 % , poháňka hřebena-
tá 5 % , psineček obecný 5 %

UNI 12 HŘIŠTĚ - SMĚS PRO SILNĚ ZATĚŽOVANÉ REKREAČNÍ TRÁVNÍKY A HŘIŠTĚ obsahuje vyšší 
podíl jílku vytrvalého. Tato travní směs je sestavena z druhů a odrůd, které velmi dobře snášejí pravidelné 
velké zatěžování a rychle regenerují po poškození. Je vhodná na dětská hřiště a tréninková hřiště bez závlahy. 
Složení: jílek vytrvalý 2n 70 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 10 %, kostřava červená trsnatá 10 %, lipni-
ce luční 10 %
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VV-8/2 RENOVACE LIGOVÝCH TRÁVNÍKŮ je složením shodná se směsí VV-9/1, odlišný je výběr odrůd a 
par� í. Do směsi je zařazeno 5 špičkových odrůd jílku vytrvalého, který vyniká vysokou odolnos�  vůči zátěži, 
rychlou regenerací po poškození a hustotou vytvářeného drnu. Směs je doplněna úzkolistou a velmi hustou 
odrůdou lipnice luční. Vzhledem ke své kvalitě je směs určena především pro průběžné dosévání kvalitních, 
nezaplevelených hřišťových trávníků. Lze ji uplatnit také při zakládání nových hřišť a tréninkových ploch.
Složení: jílek vytrvalý ˈBarorlandoˈ 20 %, jílek vytrvalý ˈBarlicumˈ 20 %, jílek vytrvalý ˈAmiataˈ 25 %, jílek vytr-
valý ˈBarthildeˈ 15 %, jílek vytrvalý ˈFirebirdˈ 10 %, lipnice luční ˈSunbeamˈ 10 %

VV-9/1 DOSEV HŘIŠŤ S LIPNICÍ LUČNÍ je sestavena ze čtyř trávníkových odrůd jílku vytrvalého a 10 % 
směsi tvoří lipnice luční. Slouží pro dosévání poškozených hřišťových porostů, ve výjimečných případech je 
možné použít směs i jako náhradu univerzální hřišťové směsi při zakládání pomocných a tréninkových hracích 
ploch.
Složení: jílek vytrvalý ˈBarorlandoˈ 25 %, jílek vytrvalý ˈBarlanciaˈ 5 %, jílek vytrvalý ˈAmiataˈ 45 %, jílek vytrva-
lý ˈJozífekˈ 15 %, lipnice luční ˈBrooklawnˈ 10 %

VV-9/2 JÍLKOVÁ SMĚS PRO DOSEV HŘIŠŤ je složena pouze z odrůd jílku vytrvalého, lipnici luční neob-
sahuje. Je určena pro přisévání hřišťových porostů s dostatečným zastoupením lipnice luční nebo naopak pro 
dosev méně kvalitních trávníků, ve kterých již převažuje plevelná lipnice roční a pomalu rostoucí lipnice luční 
by se v takovém případě neprosadila.
Složení: jílek vytrvalý ˈBarorlandoˈ 10 %, jílek vytrvalý ˈBarmintonˈ 10 %, jílek vytrvalý ˈAltesseˈ 10%, jílek vytr-
valý ˈAmiataˈ 40 %, jílek vytrvalý ˈJozífekˈ 30 %

UNI 13 DOSEV HŘIŠŤ je učena pro přisévání hřišťových porostů s dostatečným zastoupením lipnice luční.
Složení: jílek vytrvalý 2n 95 %, lipnice luční 5 %

 Hřišťové směsi pro dosev
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 Golfové travní směsi

Golfové směsi tvoří poměrně různorodou skupinu, ve které se odráží rozmanitost travních 
porostů na golfových hřištích. Některé z golfových směsí lze použít i pro zásev jiných druhů 
trávníků – směsi pro odpaliště či pro dráhy se svým složením blíží osivům pro zatěžova-
né rekreační trávníky, směs pro rafy může nahradit osiva pro krajinné trávníky. Směsi pro 
jamkoviště bychom ale neměli používat pro zásev okrasných trávníků, pokud jim nejsme 
schopni zajistit ošetřování jako na greenech. 
Doporučený výsevek: 20–30 g/m2
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VV-15 SMĚS PRO RAFY (ROUGH) je použitelná i pro semirafy. Díky výraznému podílu kostřavy drsnolisté a 
kostřav červených vytváří hustý suchovzdorný a málo vzrůstný porost, nenáročný na živiny. Na přání je možné 
směs doplnit pro rough i o další druhy či bylinné komponenty, které se na dané lokalitě přirozeně vyskytují.
Složení: kostřava červená dlouze výběžkatá ˈBarus� cˈ 10%, kostřava červená dlouze výběžkatá ˈBardanceˈ 
20 %, kostřava červená krátce výběžkatá ˈViktorkaˈ 15 %, kostřava červená trsnatá ˈSandrineˈ 34 %, kostřava 
drsnolistá ˈHardtopˈ 10 %, lipnice luční ˈBrooklawnˈ 10 %, psineček obecný ˈHeriotˈ 1 %
Doporučený výsevek: 15 - 20 g/m2

PAPILIO - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS PRO MÉNĚ VYUŽÍVANÉ PLOCHY díky vysokému podílu barev-
ných jetelovin, kopre� ny a řebříčku, tvoří pestrý a suchovzdorný porost, jenž je schopen zlepšení půdních 
podmínek. Směs byla zrozena snahou o zvýšení druhové pestros�  jílkových monokulturních porostů v měst-
ských parcích, které byly dříve často koseny a nyní, při snížení četnos�  seče na 2 × ročně v režimu louky, jsou 
tyto plochy druhově chudé a ekologicky nestabilní. Stávající porost je po dosevu odolnější vůči suchu a v létě 
zůstává zelený. Ve směsi jsou zastoupeny hos� telské rostliny několika druhů motýlů. Lze použít pro čistý výsev 
i dosev, vhodná pro rafy (roughs) na golfových hřiš� ch.
Složení: 
Trávy 50 %: kostřava červená ˈMirkaˈ 22 %, kostřava červená trsnatá ˈZuluˈ 5 %, kostřava drsnolistá ˈDorotkaˈ 
15 %, lipnice luční ˈSlezankaˈ 7 %, psineček obecný ˈHighlandˈ 1 %
Byliny 2 %: kopre� na irkutská 1 %, řebříček obecný 1 %
Jeteloviny 48 %: jetel nachový ˈKardinálˈ 13 %, jetel plazivý ˈJuraˈ 3 %, š� rovník růžkatý ˈTáborákˈ 7 %, tolice 
dětelová ˈEkolaˈ 5 %, úročník bolhoj ˈPamirˈ 5 %, vičenec ligrus ˈVišňovskýˈ 15 %
Doporučený výsevek pro založení:  5 g/m2 Doporučený výsevek pro dosev: 15–20 g/m2

JITŘENKA - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS PRO FOTOVOLTAIKU obsahuje 32 rostlinných druhů. Směs byla 
vyvinuta pro suchá stanoviště s požadavkem na nízký vzrůst s možnos�  výsevu pod fotovoltaické panely na ze-
lených střechách. Těmito svými vlastnostmi ji lze dobře použít i na rafové plochy golfových hřišť, kde este� cky 
působí a vytváří malé množství biomasy.
Složení: 
Trávy 60 %: psineček obecný ˈPolanaˈ 3 %, tomka vonná 6 %, metlice trsnatá 3 %, kostřava sivá 3 %, kostřava 
červená pravá ˈTageraˈ 12 %, kostřava červená ˈMirkaˈ 6 %, kostřava červená trsnatá ˈFidelioˈ 5 %, kostřava 
žlábkatá 10 %, smělek š� hlý 2 %, lipnice úzkolistá 5 %, lipnice hajní ˈDekoraˈ 5 %
Byliny 40 % : řebříček obecný 2 %, rmen barvířský 1,8 %, hvozdík kartouzek 6 %, hvozdík kropenatý 3 %, svízel 
bílý 0,8 %, svízel syřišťový 0,8 %, devaterník velkokvětý 3 %, len rakouský 1 %, len vytrvalý 1 %, smolnička 
obecná 2 %, dobromysl obecná 1,5 %, jitrocel prostřední 1 %, mochna stříbrná 1,8 %, černohlávek obecný 
1 %, šalvěj hajní 1,7 %, hlaváč bledožlutý 1,2 %, silenka nící 0,8 %, silenka nadmutá 2,5 %, čistec přímý 2,4 %, 
mateřídouška vejčitá 3,2 %, rozrazil ožankový 1,5 %
Doporučený výsevek: 6 - 8 g/m2 Doporučený výsevek pro dosev: 15–20 g/m2
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VV-11 SMĚS PRO ODPALIŠTĚ (TEES) vytváří hustý trávník odolný zátěži a rychle regenerující po poško-
zení. Kvalitu a sytou barvu směsi dodávají zejména moderní husté odrůdy jílku vytrvalého a špičkové odrůdy 
lipnice luční. Kostřavy červené trávník zahušťují a dodávají mu svěží barvu.
Složení: jílek vytrvalý ˈAltesseˈ 10 %, jílek vytrvalý ˈBarsignumˈ 15 %, jílek vytrvalý ˈBarorlandoˈ 5 %, kostřava 
červená dlouze výběžkatá ˈBarus� cˈ 15 %, kostřava červená krátce výběžkatá ˈBarpearlˈ 15 %, kostřava červe-
ná trsnatá ˈBarchipˈ 10 %, lipnice luční ˈSunbeamˈ 20 %, lipnice luční ˈConniˈ 10 %

VV-12/2 SMĚS PRO DRÁHY S JÍLKEM VYTRVALÝM (FAIRWAYS) je vhodná zejména, zasévají-li se drá-
hy na plochách dříve zatravněných, případně na pozemcích silně ohrožených vodní erozí.
Složení: jílek vytrvalý ˈBarorlandoˈ 10 %, jílek vytrvalý ˈBarlicumˈ 10 %, jílek vytrvalý ˈBarsignumˈ 20 %, kostřa-
va červená dlouze výběžkatá ˈBarus� cˈ 20 %, kostřava červená krátce výběžkatá ˈBarpearlˈ 10%, kostřava 
červená krátce výběžkatá ˈBarmaliaˈ 10 %, lipnice luční ˈConniˈ 15 %, lipnice luční ˈSunbeamˈ 5 %

VV-13/1 SMĚS PRO JAMKOVIŠTĚ (GREENS) představuje klasickou greenovou směs tenkolistých kostřav 
červených a psinečku obecného. Toleruje i extrémě nízké kosení.
Složení: kostřava červená krátce výběžkatá ˈBarpearlˈ 43 %, kostřava červená trsnatá ˈBarchipˈ 20 %, kostřava 
červená trsnatá ˈWagner 1ˈ 25 %, psineček obecný ˈHeriotˈ 12 %

VV-13/4 KOSTŘAVOVÁ SMĚS PRO JAMKOVIŠTĚ (GREENS) se využívá především v Dánsku, kde jsou 
uplatňovaná přísná ekologická pravidla – omezuje se spotřeba zálivkové vody a na minimum se snižuje pou-
žívání pes� cidních prostředků. Předpokladem úspěchu této směsi je použi�  špičkových odrůd tolerujících i 
mimořádně nízké sečení.
Složení: kostřava červená krátce výběžkatá ˈBarpearlˈ 50 %, kostřava červená trsnatá ˈBarchipˈ 25 %, kostřava 
červená trsnatá ˈWagner 1ˈ 25 %

VV-14 SMĚS OKOLO JAMKOVIŠTĚ (FORGREENS) vytváří porost, který se hustotou blíží porostu na 
greenu, ale odlišuje se od něho temnější barvou a hrubší texturou, kterou mu dodává lipnice luční. Tím se 
green ohraničuje a zvýrazňuje.
Složení: kostřava červená dlouze výběžkatá ˈBarus� cˈ 20 %, kostřava červená krátce výběžkatá ˈBarpearlˈ 
30 %, kostřava červená trsnatá ˈBarchipˈ 15 %, kostřava červená trsnatá ˈWagner 1ˈ 15 %, lipnice luční ˈSun-
beamˈ 10 %, lipnice luční ˈConniˈ 5 %, psineček obecný ˈHeriotˈ 5 %

 Směsi pro golfové rafy (roughs)



 Krajinné, parkové a technické směsi
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Krajinné, parkové a technické směsi

VV-19/1 KOMUNIKAČNÍ SMĚS obsahuje kromě suchovzdorných travních druhů také omezený podíl jetele 
plazivého, umožňujících použít směs i pro ozelenění ploch s nekvalitní chudou půdou bez živin (tzv. hlušinou).
Složení: jílek vytrvalý ˈAmiataˈ 15 %, kostřava červená dlouze výběžkatá ˈBardanceˈ 25 %, kostřava červená 
krátce výběžkatá ˈViktorkaˈ 10 %, kostřava červená trsnatá ˈMusicaˈ 20 %, kostřava drsnolistá ˈShaunˈ 5 %, 
kostřava rákosovitá ˈBarcesarˈ 15 %, lipnice luční ˈBrooklawnˈ 5 %, psineček obecný ˈHighlandˈ 3 %, jetel plazi-
vý ˈJuraˈ 2 %

VV-19/2 KRAJINNÁ DÁLNIČNÍ SMĚS je určena pro rychlé ozeleňování neudržovaných ploch v krajině. 
Podíl diploidního jílku jednoletého (5 %) urychluje vzcházení směsi a snižuje nebezpečí půdní eroze po záse-
vu. Později z porostu vymizí. Ten zůstane nižší a suchovzdorný. Směs se hodí pro výsevy na svahu, pro ne-
vhodné termíny výsevu a využi�  v krajině.
Složení: jílek vytrvalý ˈAmiataˈ 15 %, jílek jednoletý ˈHellenˈ 5 %, kostřava červená dlouze výběžkatá ˈBarus� cˈ 
25 %, kostřava červená krátce výběžkatá ˈViktorkaˈ 15 %, kostřava červená trsnatá ˈMusicaˈ 5 %, kostřava čer-
vená trsnatá ˈSandrineˈ 15 %, kostřava drsnolistá ˈShaunˈ 13 %, lipnice luční ˈBrooklawnˈ 5 %, psineček obecný 
ˈHeriotˈ 2 %

VV-19/3 KOMUNIKAČNÍ SMĚS S KOSTŘAVOU RÁKOSOVITOU je určena pro ozeleňování extenzivních 
ploch, na kterých nebylo možné vytvořit půdní podmínky vhodné pro běžný trávník - mají nekvalitní jílový či 
kamenitý substrát, velmi nízkou hladinu spodní vody apod. Porost je vyšší a má hrubší texturu. Má pomalejší 
vývoj, ale díky své odolnos�  vůči zátěži a suchu se hodí např. pro parkurové, le� štní či kynologické areály.
Složení: jílek jednoletý 10 %, jílek vytrvalý 15 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 10 %, kostřava rákosovitá 
60 %, lipnice luční 5 %

UNI 9 ZAHRADA  - UNIVERZÁLNÍ PARKOVÁ SMĚS je určena širokému okruhu zákazníků, kteří si přejí 
bezproblémový trávník v rodinných zahradách a na rozmanitých zahradních a parkových plochách. Odrůdová 
pestrost směsi zaručuje jejích výbornou přizpůsobivost různým půdním i klima� ckým podmínkám. Se střední 
schopnos�  snášet zátěž.
Složení: jílek vytrvalý 2n 35 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 20 %, kostřava červená krátce výběžkatá 
15 %, kostřava červená trsnatá 20 %, lipnice luční 5 %, poháňka hřebenatá 5 %

VV-20 PARKOVÁ TRAVNÍ SMĚS patří mezi směsi pro zatěžované rekreační trávníky. Díky vysokému podílu 
jílku vytrvalého se používá také na rychlé zatravnění krajinných ploch ohrožených erozí půdy či zaplevelením 
vytrvalými plevely. Slouží také k rekul� vacím poškozených travních porostů a pro zakládání krajinných a par-
kových trávníků, u kterých se předpokládá rekreační využi�  (koupaliště, travnaté cesty, parkoviště apod.)
Složení: jílek vytrvalý ‚Amiata‘ 35 %, jílek vytrvalý ‚Barorlando‘ 5 %, jílek vytrvalý ‚Jozífek‘ 15 %, kostřava čer-
vená dlouze výběžkatá ‚Polka‘ 10 %, kostřava červená krátce výběžkatá ‚Mirka‘ 10 %, kostřava červená trsnatá 
‚Sandrine‘ 10 %, kostřava drsnolistá ‚Dorotka‘ 5 %, lipnice luční ‚Brooklawn‘ 10 %

UNI 11 - PARKOVÁ SMĚS DO POLOSTÍNU a do podrostu stromů v lesoparcích, zámeckých parcích a ro-
dinných zahradách. Obsahuje travní druhy a odrůdy snášející částečné zas� nění a tolerující nepříznivé půso-
bení kořenů stromů.
Složení: jílek vytrvalý 2n 20 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 20 %, kostřava červená krátce výběžkatá 
5 %, kostřava červená trsnatá 5 %, kostřava ovčí 20 %, lipnice luční 10 % , lipnice hajní 10 %, poháňka hřebe-
natá 10 %
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VV-16/1 PARKOVÁ SMĚS DO SUCHA se zvýšeným podílem kostřavy drsnolisté je určena zejména do suš-
ších podmínek. Směs lze použít také do suchého polos� nu. Velmi dobře se uplatní i na ostatních parkových 
a rekreačních trávnících nebo pro zatravňování dlažeb.
Složení: jílek vytrvalý ˈAmiataˈ 10 %, jílek vytrvalý ˈBarthildeˈ 10 %, jílek vytrvalý ˈBarorlandoˈ 15 %, kostřava 
červená dlouze výběžkatá ˈBardanceˈ 15 %, kostřava červená krátce výběžkatá ˈBarpearlˈ 5 %, kostřava červe-
ná trsnatá ˈBarchipˈ 10 %, kostřava drsnolistá ˈHardtopˈ 5 %, kostřava drsnolistá ˈDorotkaˈ 15 %, lipnice luční 
ˈBrooklawnˈ 15 %

VV-17 SMĚS DO SADOVÝCH MEZIPÁSŮ vytváří poměrně hustý, pevný a zároveň málo vzrůstný drn. Po-
rost velmi dobře snáší extenzivní ošetřování (mulčování) a je suchovzdorný. Díky nízkému vzrůstu se hodí také 
pro revitalizaci orné půdy. 
Složení: kostřava červená dlouze výběžkatá ˈBardanceˈ 10 %, kostřava červená dlouze výběžkatá ˈBarus� cˈ 
30 %, kostřava červená krátce výběžkatá ˈViktorkaˈ 15 %, kostřava červená trsnatá ˈSandrineˈ 20 %, kostřava 
drsnolistá ˈDorotkaˈ 15 %, lipnice luční ˈBrooklawnˈ 9 %, psineček obecný ˈHeriotˈ 1 %

VV-17/1 KRAJINNÁ SMĚS S JETELEM PLAZIVÝM je extenzívní suchovzdorná a vytrvalá ssměs  podílem 
jetele plazivého. Složením vychází z oblíbené směsi pro sadové mezipásy.
Složení: kostřava červená dlouze výběžkatá ˈPolkaˈ 10 %, kostřava červená dlouze výběžkatá ˈBarus� cˈ 27 %, 
kostřava červená krátce výběžkatá ˈViktorkaˈ 15 %, kostřava červená trsnatá ˈSandrineˈ 20 %, kostřava drsno-
listá ˈShaunˈ 15 %, lipnice luční ˈBrooklawnˈ 9 %, psineček obecný ˈHeriotˈ 1 %, jetel plazivý ˈJuraˈ 3 %

UNI 14 PROTIEROZNÍ SMĚS je určena na rychlé ozelenění rekul� vovaných ploch nebo pozemků určených 
pro dočasné rychlé zatravnění neudržovaných ploch. Kostřava rákosovitá podporuje suchovzdornost směsi, 
výsledkem je méně homogenní porost.
Složení: jílek vytrvalý 2n 30 %, jílek mnohokvětý 10 %,lipnice luční 10 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 
15 %, kostřava červená krátce výběžkatá 10 %, kostřava rákosovitá 25 %, lipnice luční 10 %

UNI 15 TECHNICKÁ SMĚS je určena hlavně na rychlé ozelenění neudržovaných ploch. Podíl kostřavy 
drsnolisté a kostřavy rákosovité zvyšuje suchovzdornost směsi. Dále je technická směs vhodná na zatravnění 
extenzivní plochy ohrožené suchem bez řádné systema� cké péče např. sídliště, skladovací areály, apod.
Složení: jílek vytrvalý 2n 30 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 20 %, kostřava červená krátce výběžkatá 10 
%, kostřava červená trsnatá 15 %, kostřava ovčí 5 %, kostřava rákosovitá 15 %, lipnice luční 5 %

VV-18/2 PROTIEROZNÍ SMĚS s jílkem mnohokvětým slouží pro rychlé ozelenění rekul� vovaných ploch a 
pozemků určených pro dočasné zatravnění (např. před zalesněním). Pro trvalé zatravnění je vhodné kombino-
vat pro� erozní a parkovou směs. Porost vytváří větší množství biomasy. Není vhodná pro využi�  v krajině.
Složení: jílek vytrvalý ˈJozífekˈ 20 %, jílek vytrvalý ˈJaspin 4nˈ 20 %, jílek mnohokvětý italský ˈPrologˈ 15 %, 
kostřava červená dlouze výběžkatá ˈBarus� cˈ 20 %, kostřava rákosovitá ˈBarcesarˈ 20 %, lipnice luční ˈBrookla-
wnˈ 5 %

Tyto směsi jsou určeny pro ozeleňování extenzívně ošetřovaných sadů, parků, komuni-
kačních trávníků a dalších podobných ploch. Jsou sestaveny převážně z vytrvalých, nená-
ročných a suchovzdorných travních druhů. Výjimku představuje vzrůstná rychle rostoucí 
protierozní směs. U směsí s kostřavou rákosovitou je nutné respektovat standardy AOPK a 
nepoužívat tato osiva v krajině. 
Doporučený výsevek krajinných travních směsí je 20–30 g/m2.



 Pastevní směsi

UNI 6 PASTVINA - UNIVERZÁLNÍ PASTEVNÍ SMĚS obsahuje vyšší podíl jetele plazivého a poskytuje 
vhodnou píci pro všechny běžné druhy dobytku. Polopozdní až pozdní pastevní směs na 6–8 let. Je vhodná do 
podhorských oblas� , odpovídá požadavkům na chutné krmivo.
Složení: bojínek luční 15 %, jílek vytrvalý 4n 15 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 8 %, kostřava luční 
36 %, lipnice luční 15 %, jetel plazivý 11 %

UNI P-12 PASTEVNÍ SMĚS RANÁ s vysokým podílem srhy laločnaté a hybridu Festulolium.
Složení: Festulolium kostřavovité 15 %, jílek vytrvalý 4n 11 %, kostřava luční 15 %, srha laločnatá 50 %, jetel 
plazivý 9 % 

UNI P-20 PASTEVNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ se využívá na 5–6 let, vhodná pro pastvu i sušení, poskytuje 
2 - 3 seče a chutnou píci i v letních sušších podmínkách, vhodná pro těžší půdy.
Složení: jílek vytrvalý 4n 25 %, kostřava červená 15 %, kostřava luční 35 %, lipnice luční 13 %,  
jetel plazivý 12 %

UNI P-22 PASTEVNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ se využívá na 5–6 let, pro pastvu i sušení, poskytuje 2-3 seče 
a chutnou píci i v letních sušších podmínkách, vhodná pro těžší půdy. Obsahuje podíl hybridu Festulolium.
Složení: Festulolium kostřavovité 19 %, jílek vytrvalý 4n 25 %, kostřava červená 12 %, kostřava luční 19 %, 
lipnice luční 13 %, jetel plazivý 12 %

UNI P-27 PASTEVNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ PRO LEHČÍ PŮDY se využívá na 5–6 let pro pastvu i sušení, 
poskytuje 2-3 seče a chutnou píci i v letních sušších měsících. Obsahuje podíl hybridu Festulolium.
Složení: Festulolium kostřavovité 21 %, jílek vytrvalý 4n 25 %, kostřava červená 12 %, kostřava luční 12 %, 
lipnice luční 14 %, trojštět žlutavý 4 %, jetel plazivý 12 %

UNI P-30 PASTEVNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ AŽ POZDNÍ se využívá na 6–8 let, univerzální směs vhodná 
i do podhorských oblas� , svým složením odpovídá požadavkům na chutné a zdravé krmivo pro zvířata, varian-
ta pro těžší půdy, základní složení.
Složení: bojínek luční 20 %, jílek vytrvalý 4n 18 %, kostřava luční 28 %, kostřava červená 10 %, lipnice luční 
15 %,  jetel plazivý 9 %

UNI P-32 PASTEVNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ AŽ POZDNÍ se využívá na 6–8 let, univerzální směs vhodná 
i do podhorských oblas� , svým složením odpovídá požadavkům na chutné a zdravé krmivo pro zvířata, varian-
ta pro těžší půdy, se zastoupením hybridu Festulolium.
Složení: bojínek luční 23 %, Festulolium kostřavovité 20 %, jílek vytrvalý 4n 18 %, kostřava červená 10 %, 
kostřava luční 5 %,lipnice luční 15 %, Jetel plazivý 9 %
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UNI P-37 PASTEVNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ AŽ POZDNÍ PRO LEHČÍ PŮDY se využívá na 6–8 let, univer-
zální směs vhodná i do podhorských oblas� , svým složením odpovídá požadavkům na chutné a zdravé krmivo 
pro zvířata, varianta pro lehčí půdy, se zastoupením hybridu Festulolium.
Složení: bojínek luční 23 %, Festulolium kostřavovité 15 %, jílek vytrvalý 4n 14 %, kostřava červená 10 %, 
kostřava luční 12 %, lipnice luční 12 %, trojštět žlutavý 4 %, jetel plazivý 10 %

UNI P-40 PASTEVNÍ SMĚS POZDNÍ DLOUHODOBÁ se využívá 8–10 let, vhodná i pro horské polohy 
a mělčí půdy, je složená z vytrvalých travních druhů, snáší dobře sešlapávání, možné využi�  na pastvu i seč, 
základní složení.
Složení: bojínek luční 27 %, kostřava červená 20 %, kostřava luční 22 %, lipnice luční 12 %, psineček veliký 
9 %, jetel plazivý 10 %

UNI P-42 PASTEVNÍ SMĚS POZDNÍ DLOUHODOBÁ se využívá 8–10 let. Je vhodná i pro horské polohy
a mělčí půdy, je složená z vytrvalých travních druhů, snáší dobře sešlapávání, možné využi�  na pastvu i seč, 
se zastoupením hybridu Festulolium.
Složení: bojínek luční 24 %, Festulolium kostřavovité 15 %, kostřava luční 10 %,  kostřava červená 20 %, lipni-
ce luční 12 %, psineček veliký 9 %, jetel plazivý 10 %

PASTVA PRO KONĚ BEZ JETELOVIN je složena z druhů poskytujících chutné krmivo, lze využít k pastvě 
i na seno. Směs je ověřená v mnoha pastevních areálech a dosahuje vysoké výnosnos� . Obsahuje podíl hybri-
du Festulolium.
Složení: bojínek luční 26 %, Festulolium jílkovité 9 %, Festulolium kostřavovité 8 %, jílek vytrvalý 4n 7 %, 
kostřava luční 10 %, kostřava rákosovitá 30 %, lipnice luční 10 %
Doporučený výsevek: 33 kg/ha

PASTEVNÍ KRAJINNÁ SMĚS PRO KONĚ neobsahuje kostřavu rákosovitou a mezirodové hybridy, takže je 
z pohledu ochrany přírody vhodnější do krajiny. Směs je sestavena z travních druhů, které obsahují nižší podíl 
fruktanů a je vhodná pro výživu koní.
Složení: bojínek luční ˈSobolˈ 29 %, kostřava červená ˈTageraˈ 15 %, kostřava luční ˈOtavaˈ 28 %, lipnice luční 
ˈBalinˈ 10 %, psineček veliký ˈVaclavˈ 6 %, srha laločnatá ˈDanaˈ 5 %, trojštět žlutavý ˈVětrovskýˈ 7 %
Doporučený výsevek: 30–40 kg/ha

 Pastevní pro koně
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Délku využívání pastevního porostu určuje zastoupení pícních druhů s odolností vůči sešla-
pávání a dobrou regenerační schopností.
Doporučený výsevek pastevních směsí je 30–40kg/ha. 



 Luční směsi

UNI 4 AROMA - LUČNÍ SMĚS UNIVERZÁLNÍ je vhodná pro založení pícních porostů s předpokladem 
trojsečného využívání jak na zeleno, tak na seno. Sklizeň první seče se předpokládá v první polovině května. 
Travní směs s jetelem využívá k výživě porostu i vzdušný dusík, poutaný hlízkovými bakteriemi na kořenech 
jetele.
Složení: bojínek luční 29 %, jílek vytrvalý 4n 10 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 7 %, kostřava luční 
23 %, lipnice luční 12 %, jetel luční 2n 9 %, jetel plazivý 6 %, jetel zvrhlý 4 %
Doporučený výsevek: 26 kg/ha

UNI L-50 LUČNÍ SMĚS RANÁ se srhou laločnatou pro první jarní seče, dává vysoký výnos a poskytuje 
chutnou píci bohatou na živiny, základní složení.
Složení: jílek hybridní 10 %, jílek mnohokvětý 8 %, jílek vytrvalý 4n 10 %, kostřava luční 10 %, srha laločnatá 
47 %, jetel luční 2n 5 %, jetel luční 4n 5 %, jetel plazivý 5 % 
Doporučený výsevek: 29 kg/ha

UNI L-53 LUČNÍ SMĚS RANÁ se srhou laločnatou pro první jarní seče, dává vysoký výnos a poskytuje 
chutnou píci bohatou na živiny, s vyšším podílem jetele plazivého a se zastoupením hybridu Festulolium.
Složení: Festulolium jílkovité 8 %, jílek hybridní 10 %, jílek mnohokvětý 8 %, kostřava luční 10 %, srha laločna-
tá 48 %, jetel luční 2n 4 %, jetel luční 4n 4 %, jetel plazivý 8 %
Doporučený výsevek: 28 kg/ha

UNI L-60 LUČNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ AŽ POZDNÍ se využívá na 5–6 let, je obohacena o vytrvalejší dru-
hy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro těžší půdy.
Složení: bojínek luční 28 %, jílek vytrvalý 4n 15 %, kostřava červená 10 %, kostřava luční 21 %, lipnice luční 
12 %,  jetel luční 2n 10 %, jetel plazivý 4 %
Doporučený výsevek: 30 kg/ha

UNI L-62 LUČNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ AŽ POZDNÍ se využívá na 5–6 let, je obohacena o vytrvalejší dru-
hy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro těžší půdy, se zastou-
pením hybridu Festulolium.
Složení: bojínek luční 27 %, Festulolium jílkovité 8 %, Festulolium kostřavovité 15 % , jílek vytrvalý 4n 10 %, 
kostřava luční 14 %, lipnice luční 12 %, jetel luční 2n 10 %, jetel plazivý 4 %
Doporučený výsevek: 28 kg/ha

UNI L-64 LUČNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ AŽ POZDNÍ BEZ JETELOVIN s využi� m na 5–6 let, je obohacena 
o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro těžší 
půdy.
Složení: bojínek luční 22 %, Festulolium kostřavovité 20 %, jílek mnohokvětý 5 %, jílek vytrvalý 4n 15 %, 
kostřava luční 23 %, kostřava červená 10 %, lipnice luční 5 %
Doporučený výsevek: 34 kg/ha

UNI L-67 LUČNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ AŽ POZDNÍ pro lehčí půdy s využi� m na 5–6 let, je obohacena o 
vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech, varianta pro lehčí 
půdy, se zastoupením hybridu Festulolium.
Složení: bojínek luční 26 %, Festulolium kostřavovité 10 %, jílek vytrvalý 4n 14 %, kostřava červená 9 %, 
kostřava luční 10 %, lipnice luční 12 %, trojštět žlutavý 4 %, jetel luční 2n 9 %, jetel plazivý 6 %
Doporučený výsevek: 26 kg/ha
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UNI L-72 LUČNÍ SMĚS DLOUHODOBÁ PRO VLHČÍ PODMÍNKY s využi� m na 8–10 let, ve směsi je zvý-
šené zastoupení vlhkomilných druhů, se zastoupením hybridu Festulolium.
Složení: bojínek luční 18 %, Festulolium kostřavovité 15 %, jílek vytrvalý 4n 7 %, kostřava luční 15 %, lipnice 
luční 10 %, psárka luční 20 %, psineček veliký 7 %, jetel zvrhlý 8 %
Doporučený výsevek: 25 kg/ha

UNI L-82 LUČNÍ SMĚS DLOUHODOBÁ PRO SUŠŠÍ PODMÍNKY s využi� m na 8–10 let, ve směsi jsou 
zastoupeny druhy, které i při nižších srážkách poskytují dostatečné množství píce, se zastoupením hybridu 
Festulolium.
Složení: Festulolium jílkovité 9 %, Festulolium kostřavovité 20 %, kostřava červená 20 %, kostřava luční 20 %, 
kostřava rákosovitá 10 %, lipnice luční 11 %, jetel plazivý 10 %
Doporučený výsevek: 31 kg/ha

UNI-L-84 LUČNÍ SMĚS DLOUHODOBÁ PRO EXTRÉMNÍ PODMÍNKY A TĚŽŠÍ PŮDY s využi� m na 4–6 
let, ve směsi jsou zastoupeny druhy zvládající stresové podmínky (mráz, sucho).
Složení: kostřava červená 20 %, kostřava luční 20 %, lipnice luční 10 %, ovsík vyvýšený 10 %, srha laločnatá 
22 %, trojštět žlutavý 3 %, jetel plazivý 15 %
Doporučený výsevek: 30 kg/ha

UNI L-86 LUČNÍ SMĚS DLOUHODOBÁ PRO EXTRÉMNÍ PODMÍNKY A LEHČÍ PŮDY s využi� m na 4–6 
let, ve směsi jsou zastoupeny druhy zvládající stresové podmínky (mráz, sucho).
Složení: kostřava červená 24 %, kostřava luční 22 %, lipnice luční 14 %, srha laločnatá 22 %, trojštět žlutavý 
3 %, jetel plazivý 15 %
Doporučený výsevek: 30 kg/ha

ŽIVA - DRUHOVĚ OBOHACENÁ JETELOTRAVNÍ SMĚS je složena z českých odrůd vhodných pro použi�  
v krajině dle Standardu Agentury ochrany přírody a krajiny „Krajinné trávníky.“ 
Použi�  druhově obohacené jetelotravní směsi je určeno pro případy zatravňování orné půdy a jejího převodu 
na trvalé travní porosty, ale i pro zlepšení druhově nevyhovujících trvalých travních porostů v oblastech, kde 
chybí regionální směsi osiv. Směs je vhodná pro produkční zemědělské luční využi� .
Složení: 
Trávy 95 %: bojínek luční 10 %, kostřava červená 26 %, kostřava luční 14 %, lipnice luční 13 %, ovsík vyvýšený 
1 %, poháňka hřebenitá 12 %, psárka luční 12 %, srha laločnatá 4 %, trojštět žlutavý 3 %
Jeteloviny 5 %: jetel luční 1,2 %, jetel plazivý 0,8 %, š� rovník růžkatý 0,5 %, tolice dětelová 1 %, úročník 
bolhoj 0,5 %, vičenec ligrus 1 %
Doporučený výsevek: 30 kg/ha
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 Jetelotravní směsi

UNI J-90 JETELOTRAVNÍ SMĚS  S VYŠŠÍM PODÍLEM JETELE LUČNÍHO na 2–3 užitkové roky, posky-
tuje 2–3 seče, vhodná na přímé zkrmování i sušení.
Složení: bojínek luční 10 %, Festulolium jílkovité 8 %, jílek hybridní 5 %, jílek mnohokvětý 10 %, kostřava luční 
8 %, psineček veliký 7 %, jetel luční 2n 30 %, jetel luční 4n 22 %
Doporučený výsevek: 23 kg/ha

UNI J-91 JETELOTRAVNÍ SMĚS je vysoce produkční, s využi� m na 1 až 2 užitkové roky pro oblas�  s vyšší 
vláhovou jistotou.
Složení: jílek mnohokvětý 20 %, jetel luční 4n 80 %
Doporučený výsevek: 25 kg/ha

UNI J-92 JETELOTRAVNÍ SMĚS je vysoce produkční, s využi� m na 1 až 2 užitkové roky pro oblas�  s vyšší 
vláhovou jistotou.
Složení: Festulolium jílkovité 15 %, Festulolium kotřavovité 15 %,  jetel luční 4n 70 %
Doporučený výsevek: 28 kg/ha

UNI J-93 JETELOTRAVNÍ PASTEVNÍ SMĚS PRO DOJNICE je intenzivní na 3 až 4 užitkové roky, posky-
tuje chutnou a výživnou pastvu pro dojnice ve vlhčích podmínkách.
Složení: Festulolium jílkovité 30 %, jílek vytrvalý 2n 27 %, jílek vytrvalý 4n 26 %, jetel luční 4n 11 %, jetel plazi-
vý 6 %
Doporučený výsevek: 34 kg/ha

UNI J-95 JETELOTRAVNÍ SMĚS PRO SUŠŠÍ PODMÍNKY s využi� m na 3 až 4 užitkové roky se zastoupe-
ním travních druhů dobře reagujících na nedostatek vláhy.
Složení:  Festulolium kostřavovité 15 %, kostřava červená 20 %, kostřava luční 13 %, kostřava rákosovitá 18 %, 
ovsík vyvýšený 24 %, jetel luční 4n 5 %, jetel plazivý 5 %
Doporučený výsevek: 30 kg/ha

ŽIVA - DRUHOVĚ OBOHACENÁ JETELOTRAVNÍ SMĚS je složena z českých odrůd vhodných pro použi�  
v krajině dle Standardu Agentury ochrany přírody a krajiny „Krajinné trávníky.“ 
Použi�  druhově obohacené jetelotravní směsi je určeno pro případy zatravňování orné půdy a jejího převodu 
na trvalé travní porosty, ale i pro zlepšení druhově nevyhovujících trvalých travních porostů v oblastech, kde 
chybí regionální směsi osiv. Směs je vhodná pro produkční zemědělské luční využi� .
Složení: 
Trávy 95 %: bojínek luční 10 %, kostřava červená 26 %, kostřava luční 14 %, lipnice luční 13 %, ovsík vyvýšený 
1 %, poháňka hřebenitá 12 %, psárka luční 12 %, srha laločnatá 4 %, trojštět žlutavý 3 %
Jeteloviny 5 %: jetel luční 1,2 %, jetel plazivý 0,8 %, š� rovník růžkatý 0,5 %, tolice dětelová 1 %, úročník 
bolhoj 0,5 %, vičenec ligrus 1 %
Doporučený výsevek: 30 kg/ha
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VESNA - DRUHOVĚ OBOHACENÁ SMĚS DO SUCHA refl ektuje potřeby nízkého suchovzdorného dru-
hově pestrého společenstva s možnos�  výsevů v sadech, sušších oblastech nebo v lokalitách, kde není do-
statečně zajištěno využi�  usušené biomasy ke zkrmování hospodářskými zvířaty. Směs je vhodná ke spásání 
nebo kosení 1–2 × ročně se sběrem pokosené biomasy. Má pomalejší vývoj a vytváří méně biomasy. Použité 
odrůdy jsou domácího původu. 
Složení:
Trávy 95 %: kostřava drsnolistá 15 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 22 %, kostřava červená krátce vý-
běžkatá 18 %, kostřava červená trsnatá 10 %, kostřava žlábkatá 5 %, lipnice luční 14 %, psineček obecný 3 %, 
tomka vonná 8 %
Jeteloviny 5 %: jetel plazivý 0,2 %, š� rovník růžkatý 1,2 %, tolice dětelová 0,3 %, úročník bolhoj 1,5 %, viče-
nec ligrus 1,8 %
Doporučený výsevek: 40–60 kg/ha

VOJTĚŠKOTRAVNÍ SMĚS do nižších a středních poloh. Podíl travního komponentu stabilizuje výnos v pod-
mínkách méně příznivých pro pěstování vojtěšky.
Složení: Festulolium jílkovité 10 %, vojtěška setá 90 %
Doporučený výsevek: 18 kg/ha

VOJTĚŠKO-JETELOTRAVNÍ SMĚS vhodná do řepařských výrobních oblas�  a na lepší pozemky v brambo-
rářských výrobních oblastech.  Jetel luční zpomaluje stárnu�  směsi a společně s travami zlepšuje podíl vodo-
rozpustných cukrů a silážovatelnost.
Složení: Festulolium jílkovité 29 %, jetel luční 2n 9 %, jetel plazivý 2 %, vojtěška setá 60 %
Doporučený výsevek: 22 kg/ha

VOJTĚŠKO-JETELOTRAVNÍ SMĚS S JÍLKEM HYBRIDNÍM vhodná do řepařských výrobních oblas�  a na 
lepší pozemky v bramborářských výrobních oblastech, jetel luční zpomaluje stárnu�  směsi a společně s trava-
mi zlepšuje podíl vodorozpustných cukrů a silážovatelnost.
Složení: Festulolium jílkovité 10 %, jílek hybridní 10 %, jetel luční 2n 25 %, jetel plazivý 5 %, vojtěška 
setá 50 % 
Doporučený výsevek: 25 kg/ha

BIOPLYN 1 je krátkodobá směs do oblas�  s dostatkem vláhy, nutné je dostatečné hnojení dusíkem.
Složení: Festulolium jílkovité 35 %, jílek hybridní 10 %, jílek jednoletý 20 %, jílek mnohokvětý 35 %
Doporučený výsevek: 35 kg/ha

BIOPLYN 2 je víceletá směs, která poskytuje dobrý výnos již v roce zásevu.
Složení: Festulolium jílkovité 31 %, jílek hybridní 10 %, jílek jednoletý 8 %, jílek vytrvalý 4n 20 %, kostřava 
luční 13 %, kostřava rákosovitá 14%, jetel plazivý 4 % 
Doporučený výsevek: 35 kg/ha

 Vojtěškotrávy, vojtěško-jetelotrávy

 Směsi pro bioplynové stanice
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 Směsi pro myslivce

MP-10 SMĚS PRO MYSLIVECKÉ ODVÁDĚCÍ POLÍČKO je vhodná pro ose�  orné půdy za účelem snížení 
škod zvěří na okolních kulturách. Složení směsi je stanoveno s ohledem na získání kvalitního sena a výživu pro 
srnčí zvěř a zajíce. Nabízí úkryt pro bažanty, potravu pro opylovače a zvyšuje půdní úrodnost. Délka využívání 
je přibližně 4–5 let.
Složení: 
Trávy 43 %: bojínek luční ˈSobolˈ 3 %, kostřava červená dl. výběžkatá ˈTageraˈ10 %, kostřava luční ˈOtavaˈ 
19 %, lipnice luční ˈBalinˈ10 %, ovsík vyvýšený ˈMedianˈ1 %
Jeteloviny 57 %: jetel luční 4n ˈTempusˈ 10 %, jetel nachový ˈKardinálˈ 7 %, jetel plazivý ˈJuraˈ 15 %, š� rovník 
růžkatý ˈTaborakˈ 5 %, úročník bolhoj ˈAntylˈ 5 %, vojtěška setá ˈJitkaˈ 15 %
Doporučený výsevek: 4 g/m2

KLASIK - TRAVINOBYLINNÁ LOUKA KLASICKÁ obsahuje 44 rostlinných druhů. Klasická louka pro uni-
verzální použi�  umožňuje zatravnit starý sad i vzdálenější zahradu. Tuto směs je možné použít i pro spásání 
a svým složením je vhodná i pro použi�  v krajině.
Složení:
Trávy 90 %: bojínek luční ´Sobol´ 4 %, jílek vytrvalý ´Honzík´ 2 %, kostřava červená ´Mirka´ 7 %, kostřava 
červená pravá ´Tagera´ 18 %, kostřava červená trsnatá ´Zulu´ 5 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 15 %, kostřa-
va luční ´Otava´ 14 %, lipnice luční ´Balin´ 16 %, ovsík vyvýšený ´Rožnovský´ 2 %, psárka luční ´Zuberská´ 3 %, 
psineček obecný ´Polana´ 1 %, psineček veliký ´Václav´ 2 %, sveřep vzpřímený 1 %
Byliny 6,5 %: dobromysl obecná 0,3 %, heřmánek pravý 0,1 %, chrastavec rolní 0,3 %, chrpa luční 0,2 %, 
chrpa modrá 0,1 %, jitrocel kopinatý ´Libor´ 0,25 %, jitrocel prostřední  0,1 %, kmín kořenný ´Prochan´ 0,4 %, 
kopre� na irkutská 1,6 %, kozí brada luční 0,15 %, krvavec menší 0,3 %, máchelka podzimní 0,1 %, mák vlčí 
0,1 %, mrkev obecná ´Táborská žlutá´ 0,3 %, rmen barvířský 0,3 %, řebříček obecný 0,3 %, řepík lékařský 
0,2 %, silenka dvoudomá 0,2 %, silenka nadmutá 0,3 %, sléz pižmový 0,1 %, svízel bílý 0,3 %, šalvěj luční 
0,3 %, šedivka šedá 0,2 % 
Jeteloviny 3,5 %: jetel luční ´Start´ 0,2 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 0,7 %, tolice dětelová ´Ekola´ 0,3 %, 
úročník bolhoj ´Pamir´ 0,6 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 1,7 %
Doporučený výsevek: 6–8 g/m2
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škod zvěří na okolních kulturách. Složení směsi je stanoveno s ohledem na získání kvalitního sena a výživu pro 
 a zvyšuje půdní úrodnost. Délka využívání 

NEKTAR - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS PRO VČELÍ PASTVU obsahuje 28 rostlinných druhů. Složení směsi 
reaguje na několik nejaktuálnějších problémů lučních porostů v ČR i přilehlých regionech. Reaguje na změ-
nu klimatu a stále se zvyšující sucho vysokou diverzitou bylin, jetelovin a trav, včetně druhů vázajících dusík. 
Vysetá směs přispívá k lepšímu zapojení porostu, zmohutnění kořenové soustavy a zvýšení podílu organické 
složky v půdě. Díky tomu se celkově podpoří bonita půdy a atrak� vita pro edafon. Zároveň dochází ke zlepše-
ní vodního režimu a zvýšení účinnos�  pro� erozních a pro� povodňových opatření v krajině. 
Zastoupení nektarodárných rostlin zajis�  opylovatelům kon� nuální snůšku pylu i nektaru, druhovou bohatost 
pylu (tedy i esenciálních  aminokyselin, vitamínů, fenolických látek a mikrobioty nutné pro op� mální fungo-
vání zažívacího traktu hmyzu). Začleněním směsi do krajiny je podpořena tvorba krajinné mozaiky, na niž je 
navázáno drobné ptactvo a drobná zvěř. Tím směs přispívá ke stabilizaci ekosystému, tedy celého potravního 
řetězce, a navýšením stavu ptactva zároveň otevře možnost řešení aktuálního problému přemnožení hra-
bošů. 

Vybrané rostlinné druhy ve směsi jsou schopné akumulovat Se a Zn a biofor� fi kovat � m biomasu sloužící jako 
píce pro výživu hospodářských zvířat. Předpokládá se i pozi� vní reakce opylovatelů díky zlepšení kvalita� v-
ních i kvan� ta� vních parametrů potravových zdrojů včel. Rostliny for� fi kované mikroelementy jsou včelami 
navštěvovány. Navýšení Zn a Se ve výživě opylovatelů může být klíčovým faktorem pro zlepšení jejich živo-
taschopnos� .

Travinobylinná směs pro včelí pastvu NEKTAR je využitelná zemědělci, orientujícími se na udržitelné hospoda-
ření v krajině, včetně těch, kteří musí zajis� t dostatečnou produkci píce. Směs je zapsána jako užitný vzor na 
Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 35557.

Složení: 
Trávy 70 %: bojínek luční ´Sobol´ 1,6 %, jílek vytrvalý ´Honzík´ 1,6 %, kostřava červená ´Mirka´ 5,4 %, kostřava 
červená pravá ´Tagera´ 11,7 %, kostřava červená trsnatá ´Fidelio´ 3,9 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 7,8 %, 
kostřava luční ´Otava´ 7,8 %, lipnice luční ´Balin´ 7,8 %, ovsík vyvýšený ´Median´ 3,4 %, poháňka hřebenitá 
´Rožnovská´ 9,9 %, psineček obecný ´Polana´ 2,3 %, sveřep vzpřímený 3 %, tomka vonná 1,5 %, trojštět žluta-
vý ´Horal´ 2,3 %
Byliny 20 %: chrastavec rolní 1,4 %, chrpa luční 0,6 %, kmín kořenný ´Prochan´ 0,6 %, kopre� na irkutská 
2,8 %, krvavec menší 1,4 %, pohanka obecná ´Zita´ 6,7 %, silenka nadmutá 0,3 %, svazenka vra� čolistá ´Vět-
rovská´ 0,7 %, svazenka vra� čolistá ´Protana´ 5 %, šalvěj luční 0,5 %
Jeteloviny 10 %: jetel luční ´Start´ 0,3 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 6,7 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 1,3 %, viče-
nec ligrus ´Višňovský´ 1,7 %

Doporučený výsevek: 4–6 g/m2
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 Pochozí travinobylinné směsi

RSM 5.1 ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK S ŘEBŘÍČKEM je nenáročná travní směs s 2 % řebříčku obecného, který 
odolává suchu i zátěži a dobře odnožuje. Směs je vhodná pro většinu stanovišť, výborně se dokáže prosadit 
i v půdách chudších na živiny. Oblíbená je zejména pro dočasné parkovací plochy, pochozí trávníky a cesty. 
Směs byla na veletrhu FOR GARDEN2014 oceněna cenou GRAND PRIX.
Složení:
Trávy 98 %: kostřava červená ´Honzík´ 40 %, kostřava červená pravá ´Dorotka´ 5 %, kostřava červená trsnatá 
´Balin´ 30 %, psineček obecný ´Tagera´ 10 %, tomka vonná ´Mirka´ 13 %
Byliny 2 %: řebříček obecný 2 %
Doporučený výsevek: 20–30 g/m2

RSM 2.4 BYLINNÝ TRÁVNÍK je směs vhodná pro všechna stanoviště. Péče dostačuje nízká bez hnojení. 
Využívá se pro veřejnou zeleň, sídliště, rodinné zahrady a s oblibou kolem chat a chalup, kde se předpokládá 
extenzivní péče. Díky svému adaptabilnímu složení je vhodná také do průlehů a polos� nu. Snáší četnější nízké 
kosení.
Složení:
Trávy 96 %: kostřava červená ´Mirka´ 15 %, kostřava červená pravá ´Tagera´ 36 %, kostřava červená trsnatá 
´Fidelio´ 10 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 10 %, lipnice luční ´Balin´ 1 %, lipnice luční ´Slezanka´ 14 %, po-
háňka hřebenitá ´Rožnovská´ 7 %, psineček obecný ´Polana´ 3 %
Byliny 3,5 %: černohlávek obecný 0,3 %, hvozdík kartouzek 0,1 %, jitrocel prostřední 0,1 %, kopre� na irkut-
ská 0,6 %, krvavec menší 0,5 %, máchelka srstnatá 0,2 %, mateřídouška vejčitá 0,4 %, mochna stříbrná 0,2 %, 
pryskyřník hlíznatý 0,2 %, řebříček obecný 0,3 %, svízel bílý 0,3 %, svízel syřišťový 0,3 %
Jeteloviny 0,5 %: jetel plazivý ´Jura´ 0,1 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 0,2 %, tolice dětelová ´Ekola´ 0,2 %
Doporučený výsevek: 10–15 g/m2 

PANGEJT - JETELOTRAVNÍ KOMUNIKAČNÍ SMĚS je vhodná pro ozelenění okolí silnic, dálnic, železnič-
ních náspů, silničních ostrůvků a středně zatěžovaných pochozích cest. Jak už z názvu směsi Pangejt vyplý-
vá, je vhodná také pro svažité plochy s měnícími se hydrologickými podmínkami. Opro�  běžným travnatým 
směsím zvyšuje tato komunikační směs díky zastoupení barevných jetelovin este� ckou hodnotu i biodiverzitu 
porostů v doposud zanedbaných plochách veřejné zeleně. Porost v okolí komunikací plní funkci „oblíbeného“ 
fenoménu „motýlí louky“.
Složení:
Trávy 90 %: kostřava červená pravá ´Tagera´ 23 %, kostřava červená ´Mirka´ 7 %, kostřava červená trsnatá 
´Zulu´ 5 %, kostřava žlábkatá 5 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 15 %, jílek vytrvalý ´Honzík´ 25 %, lipnice luční 
´Slezanka´ 10 %
Byliny 0,5 %: řebříček obecný 0,5 %
Jeteloviny 9,5 %: úročník bolhoj ´Pamir´ 0,8 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 1,7 %, tolice dětelová ´Ekola´ 
0,5 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 3,5 %, jetel nachový ´Kardinál´ 2,5 %, jetel plazivý ´Jura´ 0,5 %
Doporučený výsevek pro založení:  8–10 g/m2

Doporučený výsevek pro dosev: 15–20 g/m2
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PAPILIO - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS PRO MÉNĚ VYUŽÍVANÉ PLOCHY díky vysokému podílu barev-
ných jetelovin, kopre� ny a řebříčku, tvoří pestrý a suchovzdorný porost, jenž je schopen zlepšení půdních 
podmínek. Směs byla zrozena snahou o zvýšení druhové pestros�  jílkových monokulturních porostů v měst-
ských parcích, které byly dříve často koseny a nyní, při snížení četnos�  seče na 2 × ročně v režimu louky, jsou 
tyto plochy druhově chudé a ekologicky nestabilní. Stávající porost je po dosevu odolnější vůči suchu a v létě 
zůstává zelený. Ve směsi jsou zastoupeny hos� telské rostliny několika druhů motýlů. Lze použít pro čistý výsev 
i dosev, vhodná pro rafy (roughs) na golfových hřiš� ch.
Složení: 
Trávy 50 %: kostřava červená ´Mirka´ 22 %, kostřava červená trsnatá ´Zulu´ 5 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 
15 %, lipnice luční ´Slezanka´ 7 %, psineček obecný ´Highland´ 1 %
Byliny 2 %: kopre� na irkutská 1 %, řebříček obecný 1 %
Jeteloviny 48 %: jetel nachový ´Kardinál´ 13 %, jetel plazivý ´Jura´ 3 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 7 %, tolice 
dětelová ´Ekola´ 5 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 5 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 15 %
Doporučený výsevek pro založení:  5 g/m2 

Doporučený výsevek pro dosev: 15–20 g/m2
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Travinobylinné směsi pro dosev

MOZAIKA - SMĚS BYLIN PRO DOSEV TRÁVNÍKU obsahuje 19 rostlinných druhů. Směs slouží k obo-
hacení stávajícího trávníku za účelem zvýšení druhové pestros� . Trávník je nutné před výsevem důkladně 
rozrušit ver� kutátorem v několika směrech. Úspěšnost dosevu závisí na složení a hustotě původního travního 
porostu. Dosev není vhodné provádět do trávníků, které obsahují mezirodové hybridy nebo kostřavu ráko-
sovitou. Vhodné termíny pro dosev jsou jaro a podzim. První „odplevelovací seč“ se provádí na vyšší výšku 
strniště 8–12 cm. Po dosevu se již trávník seče v režimu louky 2 × ročně (červen, září).
Složení:
Byliny 50 %: černohlávek obecný 2 %, jitrocel prostřední 3 %, kohoutek luční 3 %, kopre� na irkutská 10 %, 
krvavec menší 2 %, mateřídouška vejčitá 5 %, rmen barvířský 5 %, řebříček obecný 2 %, silenka nadmutá 5 %, 
svízel bílý 8 %, svízel syřišťový 2,5 %, šalvěj luční 2,5 %
Jeteloviny 50 %: jetel nachový ´Kardinál´ 10 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 5 %, tolice dětelová ´Ekola´ 3 %, 
úročník bolhoj ´Pamir´ 7 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 15 %, vikev huňatá ´Ozimá Rea´ 9 %, vikev ozimá panon-
ská ´Dětenická Panonská´ 1 %
Doporučený výsevek pro dosev:  15–20 g/m2

PAPILIO - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS PRO MÉNĚ VYUŽÍVANÉ PLOCHY díky vysokému podílu barev-
ných jetelovin, kopre� ny a řebříčku, tvoří pestrý a suchovzdorný porost, jenž je schopen zlepšení půdních 
podmínek. Směs byla zrozena snahou o zvýšení druhové pestros�  jílkových monokulturních porostů v měst-
ských parcích, které byly dříve často koseny a nyní, při snížení četnos�  seče na 2 × ročně v režimu louky, jsou 
tyto plochy druhově chudé a ekologicky nestabilní. Stávající porost je po dosevu odolnější vůči suchu a v létě 
zůstává zelený. Ve směsi jsou zastoupeny hos� telské rostliny několika druhů motýlů. Lze použít pro čistý výsev 
i dosev, vhodná pro rafy (roughs) na golfových hřiš� ch.
Složení: 
Trávy 50 %: kostřava červená ´Mirka´ 22 %, kostřava červená trsnatá ´Zulu´ 5 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 
15 %, lipnice luční ´Slezanka´ 7 %, psineček obecný ´Highland´ 1 %
Byliny 2 %: kopre� na irkutská 1 %, řebříček obecný 1 %
Jeteloviny 48 %: jetel nachový ´Kardinál´ 13 %, jetel plazivý ´Jura´ 3 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 7 %, tolice 
dětelová ´Ekola´ 5 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 5 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 15 %
Doporučený výsevek pro založení:  5 g/m2 

Doporučený výsevek pro dosev: 15–20 g/m2

PANGEJT - JETELOTRAVNÍ KOMUNIKAČNÍ SMĚS je vhodná pro ozelenění okolí silnic, dálnic, železnič-
ních náspů, silničních ostrůvků a středně zatěžovaných pochozích cest. Jak už z názvu směsi Pangejt vyplý-
vá, je vhodná také pro svažité plochy s měnícími se hydrologickými podmínkami. Opro�  běžným travnatým 
směsím zvyšuje tato komunikační směs díky zastoupení barevných jetelovin este� ckou hodnotu i biodiverzitu 
porostů v doposud zanedbaných plochách veřejné zeleně. Porost v okolí komunikací plní funkci „oblíbeného“ 
fenoménu „motýlí louky“.
Složení:
Trávy 90 %: kostřava červená pravá ´Tagera´ 23 %, kostřava červená ´Mirka´ 7 %, kostřava červená trsnatá 
´Zulu´ 5 %, kostřava žlábkatá 5 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 15 %, jílek vytrvalý ´Honzík´ 25 %, lipnice luční 
´Slezanka´ 10 %
Byliny 0,5 %: řebříček obecný 0,5 %
Jeteloviny 9,5 %: úročník bolhoj ´Pamir´ 0,8 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 1,7 %, tolice dětelová ´Ekola´ 
0,5 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 3,5 %, jetel nachový ´Kardinál´ 2,5 %, jetel plazivý ´Jura´ 0,5 %
Doporučený výsevek pro založení:  8–10 g/m2

Doporučený výsevek pro dosev: 15–20 g/m2

JITŘENKA - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS PRO FOTOVOLTAIKU obsahuje 32 rostlinných druhů. Směs byla 
vyvinuta pro suchá stanoviště s požadavkem na nízký vzrůst s možnos�  výsevu pod fotovoltaické panely na ze-
lených střechách. Těmito svými vlastnostmi ji lze dobře použít i na rafové plochy golfových hřišť, kde este� cky 
působí a vytváří malé množství biomasy. 
Složení: 
Trávy 60 %: psineček obecný ´Polana´ 3 %, tomka vonná 6 %, metlice trsnatá 3 %, kostřava sivá 3 %, kostřava 
červená pravá ´Tagera´ 12 %, kostřava červená ´Mirka´ 6 %, kostřava červená trsnatá ´Fidelio´ 5 %, kostřava 
žlábkatá 10 %, smělek š� hlý 2 %, lipnice úzkolistá 5 %, lipnice hajní ´Dekora´ 5 %
Byliny 40 % : řebříček obecný 2 %, rmen barvířský 1,8 %, hvozdík kartouzek 6 %, hvozdík kropenatý 
3 %, svízel bílý 0,8 %, svízel syřišťový 0,8 %, devaterník velkokvětý 3 %, len rakouský 1 %, len vytrvalý 1 %, 
smolnička obecná 2 %, dobromysl obecná 1,5 %, jitrocel prostřední 1 %, mochna stříbrná 1,8 %, černohlávek 
obecný 1 %, šalvěj hajní 1,7 %, hlaváč bledožlutý 1,2 %, silenka nící 0,8 %, silenka nadmutá 2,5 %, čistec přímý 
2,4 %, mateřídouška vejčitá 3,2 %, rozrazil ožankový 1,5 %
Doporučený výsevek pro založení: 6–8 g/m2 

Doporučený výsevek pro dosev: 15–20 g/m2
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 Travinobylinné směsi pro čistý výsev

RSM 7.2.2 - KRAJINNÝ TRÁVNÍK PRO SUCHÉ PODMÍNKY S BYLINAMI je vhodný mimo jiné pro 
extrémně suché půdy (kamenité a neúrodné půdy, hlušina). Intenzita kosení 0–3 × ročně, výška kosení 5–10 
cm. Směs je vhodná pro rekul� vaci výsypek a neúrodných půd, okolí dopravních cest, ale také pro veřejnou 
a privátní zeleň. Díky zastoupení jílku vytrvalého lze použít také na zatravnění svahů. Je vhodná pro použi�  
v krajině.
Složení: 
Trávy 96,9 %: jílek vytrvalý ´Honzík´ 14,9 %, kostřava červená ´Mirka´ 15 %, kostřava červená pravá ´Tagera´ 
10 %, kostřava červená trsnatá ´Zulu´ 12 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 34 %, kostřava žlábkatá 3 % lipnice 
luční ´Balin´ 8 %
Byliny 1,3 %: chrpa čekánek 0,1 %, chrpa luční 0,1 %, jitrocel kopinatý 0,1 %, jitrocel prostřední 0,1 %, 
kopre� na irkutská 0,2 %, krvavec menší 0,1 %, máchelka podzimní 0,1 %, mrkev obecná ´Táborská žlutá´ 
0,1 %, řebříček obecný 0,2 %, svízel bílý 0,1 %, svízel syřišťový 0,1%
Jeteloviny 1,8 %: š� rovník růžkatý ´Táborák´ 0,2 %, tolice dětelová ´Ekola´ 0,4 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 
0,2 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 1%
Doporučený výsevek: 18–20 g/m2

NATURGARDEN - ROZKVETLÁ LOUKA obsahuje 46 rostlinných druhů a je vhodná ke zvýšení biodiverzity 
v rodinných zahradách. Směs byla na veletrhu FOR GARDEN 2013 oceněna cenou GRAND PRIX. Není vhodná 
pro využi�  v krajině.
Složení: 
Trávy 92 %: bojínek luční ´Sobol´ 3 %, jílek vytrvalý ´Honzík´ 3 %, kostřava červená ´Mirka´ 12 %, kostřava 
červená pravá ´Tagera´ 30 %, kostřava červená trsnatá ´Fidelio´ 12 %, kostřava luční ´Otava´ 6 %, lipnice luční 
´Balin´ 5 %, poháňka hřebenitá ´Rožnovská´ 10 %, psárka luční ´Zuberská´ 4 %, psineček veliký ´Václav´ 2 %, 
sveřep vzpřímený 5 %
Byliny 6,5 %: černohlávek obecný 0,1 %, čistec německý 0,1 %, heřmánek pravý 0,1 %, hvozdík kartouzek 
0,2 %, hvozdík svazčitý 0,2 %, chrpa luční 0,3 %, chrpa modrá 0,1 %, jitrocel kopinatý ´Libor´ 0,2 %, kmín ko-
řenný ´Prochan´ 0,2 %, kopre� na irkutská 1,4 %, krvavec menší 0,5 %, kuklík městský 0,1 %, len vytrvalý 
0,2 %, mák vlčí 0,1 %, mochna stříbrná 0,3 %, mrkev obecná ´Táborská žlutá´ 0,2 %, řebříček obecný 0,1 %, 
řepík lékařský 0,2 %, silenka dvoudomá 0,4 %, silenka nadmutá 0,3 %, sléz pižmový 0,1 %, svízel bílý 0,3 %, 
svízel syřišťový 0,1 %, šalvěj přeslenitá 0,3 %, šedivka šedá 0,2 %, třezalka tečkovaná 0,2 %
Letničky 0,5 %: koukol polní 0,2 %, len setý ´Olejný´ 0,2 %, měsíček lékařský ´Plamen´ 0,1 %
Jeteloviny 1 %: jetel nachový ´Kardinál´ 0,15 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 0,2 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 
0,2 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 0,25 %, vikev huňatá ´Ozimá Rea´ 0,1 %, vikev ozimá panonská ´Dětenická 
Panonská´ 0,1 %
Doporučený výsevek: 5–8 g/m2

KLASIK - TRAVINOBYLINNÁ LOUKA KLASICKÁ obsahuje 43 rostlinných druhů. Klasická louka pro uni-
verzální použi�  umožňuje zatravnit starý sad i vzdálenější zahradu. Tuto směs je možné použít i pro spásání 
a svým složením je vhodná i pro použi�  v krajině.
Složení: 
Trávy 90 %: bojínek luční ´Sobol´ 4 %, jílek vytrvalý ´Honzík´ 2 %, kostřava červená ´Mirka´ 7 %, kostřava 
červená pravá ´Tagera´ 18 %, kostřava červená trsnatá ´Zulu´ 5 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 15 %, kostřa-
va luční ´Otava´ 14 %, lipnice luční ´Balin´ 16 %, ovsík vyvýšený ´Rožnovský´ 2 %, psárka luční ´Zuberská´ 3 %, 
psineček obecný ´Polana´ 1 %, psineček veliký ´Václav´ 2 %, sveřep vzpřímený 1 %
Byliny 6,5 %: dobromysl obecná 0,3 %, heřmánek pravý 0,1 %, chrastavec rolní 0,3 %, chrpa luční 0,2 %, 
chrpa modrá 0,1 %, jitrocel kopinatý ´Libor´ 0,25 %, jitrocel prostřední  0,1 %, kmín kořenný ´Prochan´ 0,4 %, 
kopre� na irkutská 1,6 %, kozí brada luční 0,15 %, krvavec menší 0,3 %, máchelka podzimní 0,1 %, mák vlčí 
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0,1 %, mrkev obecná ´Táborská žlutá´ 0,3 %, rmen barvířský 0,3 %, řebříček obecný 0,3 %, řepík lékařský 
0,2 %, silenka dvoudomá 0,2 %, silenka nadmutá 0,3 %, sléz pižmový 0,1 %, svízel bílý 0,3 %, šalvěj luční 
0,3 %, šedivka šedá 0,2 % 
Jeteloviny 3,5 %: jetel luční ´Start´ 0,2 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 0,7 %, tolice dětelová ´Ekola´ 0,3 %, 
úročník bolhoj ´Pamir´ 0,6 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 1,7 %
Doporučený výsevek: 5–8 g/m2

PAPRSEK - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS DO SUCHA obsahuje 41 rostlinných druhů. Směs je určena pro 
osluněná stanoviště na vysýchavých lokalitách. Barvy a vůně navozují harmonii, klid a vzpomínky na horký 
letní den. Díky zastoupení inkarnátu porost vytváří již 2. rokem po výsevu krásný karmínový efekt.
Složení: 
Trávy 90 %: jílek vytrvalý ´Honzík´ 2 %, kostřava červená ´Mirka´ 7 %, kostřava červená pravá ´Tagera´ 20 %, 
kostřava červená trsnatá ´Zulu´ 12 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 15 %, kostřava luční ´Otava´ 8 %, lipnice 
luční ´Balin´ 18 %, metlice trsnatá 1 %, psineček obecný ´Polana´ 2 %, srha laločnatá ´Dana´ 1 %, tomka vonná 
1 %, trojštět žlutavý ´Horal´ 3 %
Byliny 7,3 %: dobromysl obecná 0,5 %, heřmánek pravý 0,1 %, hvozdík kartouzek 0,2 %, hvozdík kropena-
tý 0,2 %, chrastavec rolní 0,5 %, chrpa luční 0,3 %, kmín kořenný ´Prochan´ 0,1 %, kopre� na irkutská 0,8 %, 
krvavec menší 0,5 %, máchelka srstnatá 0,2 %, mák vlčí 0,1 %, mochna přímá 0,2 %, mochna stříbrná 0,3 %, 
mrkev obecná ´Táborská žlutá´ 0,3 %, rmen barvířský 0,4 %, řebříček obecný 0,2 %, řepík lékařský 0,3 %, silen-
ka nadmutá 0,3 %, smolnička obecná 0,3 %, svízel bílý 0,1 %, svízel syřišťový 0,2 %, šalvěj luční 0,2 %, šalvěj 
přeslenitá 0,4 %, šedivka šedá 0,2 %, třezalka tečkovaná 0,4 %
Letničky 0,2 %: koukol polní 0,2 %
Jeteloviny 2,5 %: jetel nachový ´Kardinál´ 0,5 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 0,8 %, vičenec ligrus 
´Višňovský´ 1,2 % 
Doporučený výsevek: 5–8 g/m2

POTŮČEK - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS DO VLHKA obsahuje 38 rostlinných druhů. Směs je určena na vlh-
čí nebo dočasně vlhčí, případně i zas� něná stanoviště. Rostlinné druhy se navzájem doplňují, takže i změna 
hydrologických podmínek lokality umožní zapojení porostu a zachování druhové pestros� . Směs je vhodná 
pro břehy vodních toků, mokřady a poldry.
Složení: 
Trávy 90 %: bojínek luční ´Sobol´ 3 %, jílek vytrvalý ´Honzík´ 2 %, kostřava červená ´Mirka´ 5 %, kostřava čer-
vená pravá ´Tagera´ 13 %, kostřava červená trsnatá ´Fidelio´ 3 %, kostřava luční ´Otava´ 8 %, lipnice bahenní 
´Rožnovská´ 7 %, lipnice hajní ´Dekora´ 16 %, lipnice luční ´Balin´ 3 %, medyněk vlnatý ´Hola´ 5 %, metlice 
trsnatá 6 %, poháňka hřebenitá ´Rožnovská´ 8 %, psárka luční ´Zuberská´ 5 %, psineček obecný ´Polana´ 1 %, 
psineček veliký ´Václav´ 5 %
Byliny 7 %: bukvice lékařská 0,8 %, černohlávek obecný 0,4 %, chrastavec rolní 1 %, chrpa luční 0,2 %, jitrocel 
kopinatý 0,2 %, kmín kořenný ´Prochan´ 0,2 %, kohoutek luční 0,6 %, kopre� na irkutská 1,2 %, krvavec toten 
0,1 %, kuklík městský 0,5 %, kyprej vrbice 0,2 %, mrkev obecná ´Táborská žlutá´ 0,2 %, pryskyřník prudký 
0,1 %, rozrazil dlouholistý 0,3 %, řimbaba chocholičnatá 0,2 %, silenka dvoudomá 0,3 %, svízel bílý 0,3 %, 
škarda dvouletá 0,2 %
Jeteloviny 3 %: hrachor černý 0,3 %, hrachor luční 0,2 %, jetel luční ´Start´0,5 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 
1,5 %, tolice dětelová ´Ekola´ 0,5 % 
Doporučený výsevek: 5–8 g/m2
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PANGEJT - JETELOTRAVNÍ KOMUNIKAČNÍ SMĚS je vhodná pro ozelenění okolí silnic, dálnic, železnič-
ních náspů, silničních ostrůvků a středně zatěžovaných pochozích cest. Jak už z názvu směsi Pangejt vyplývá, 
je vhodná také pro svažité plochy s měnícími se hydrologickými podmínkami. Opro�  běžným travnatým smě-
sím zvyšuje tato komunikační směs díky zastoupení barevných jetelovin este� ckou hodnotu i biodiverzitu po-
rostů v doposud zanedbaných plochách veřejné zeleně. Porost v okolí komunikací plní funkci „motýlí louky“.
Složení:
Trávy 90 %: kostřava červená pravá ´Tagera´ 23 %, kostřava červená ´Mirka´ 7 %, kostřava červená trsnatá 
´Zulu´ 5 %, kostřava žlábkatá 5 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 15 %, jílek vytrvalý ´Honzík´ 25 %, lipnice luční 
´Slezanka´ 10 %
Byliny 0,5 %: řebříček obecný 0,5 %
Jeteloviny 9,5 %: úročník bolhoj ´Pamir´ 0,8 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 1,7 %, tolice dětelová ´Ekola´ 
0,5 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 3,5 %, jetel nachový ´Kardinál´ 2,5 %, jetel plazivý ´Jura´ 0,5 %
Doporučený výsevek pro založení: 8–10 g/m2 Doporučený výsevek pro dosev 15–20 g/m2

RUSALKA - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS DO POLOSTÍNU je určena primárně do podrostu listnatých nebo 
smíšených hájů a lesoparků. V křovitých světlých lesních lemech porost více pokvete. Směs je specifi cká 
vysokým podílem lipnice hajní a metlice trsnaté, které dobře snáší zas� nění a vytváří jemný travnatý porost 
navozující tajuplnou atmosféru pohádkového prostředí pro tančící víly.
Složení: 
Trávy 90 %: kostřava červená pravá ´Tagera´ 22 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 15 %, lipnice hajní ´Dekora´ 
25 %, lipnice luční ´Balin´ 5 %, metlice trsnatá 19 %, psineček obecný 1 %, válečka lesní 3 %
Byliny 9,5 %: bukvice lékařská 0,9 %, černohlávek obecný 1,4 %, čistec lesní 0,2 %, čistec přímý 0,4 %, 
jarmanka větší 0,2 %, kakost pyrenejský 0,2 %, kerblík lesní 0,5 %, klinopád obecný 1,2 %, kuklík městský 1 %, 
orlíček planý 0,6 %, řimbaba chocholičnatá 0,5 %, silenka nící 1,2 %, svízel bílý 0,9 %, zvonek 
broskvolistý 0,3 % 
Jeteloviny 0,5 %: hrachor černý 0,5 % 
Doporučený výsevek: 8–10 g/m2

NEKTAR - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS PRO VČELÍ PASTVU reaguje na několik nejaktuálnějších problémů 
lučních porostů v ČR i přilehlých regionech. Reaguje na změnu klimatu a stále se zvyšující sucho vysokou di-
verzitou bylin, jetelovin a trav, včetně druhů vázajících dusík. Vysetá směs přispívá k lepšímu zapojení poros-
tu, zmohutnění kořenové soustavy a zvýšení podílu organické složky v půdě. Díky tomu se celkově podpoří 
bonita půdy a atrak� vita pro edafon. Zároveň dochází ke zlepšení vodního režimu a zvýšení účinnos�  pro� e-
rozních a pro� povodňových opatření v krajině. Zastoupení nektarodárných rostlin zajis�  opylovatelům kon-
� nuální snůšku pylu i nektaru, druhovou bohatost pylu (tedy i esenciálních  aminokyselin, vitamínů, fenolic-
kých látek a mikrobioty nutné pro op� mální fungování zažívacího traktu hmyzu). Začleněním směsi do krajiny 
je podpořena tvorba krajinné mozaiky, na niž je navázáno drobné ptactvo a drobná zvěř. Tím směs přispívá ke 
stabilizaci ekosystému, tedy celého potravního řetězce, a navýšením stavu ptactva zároveň otevře možnost 
řešení aktuálního problému přemnožení hrabošů. 
Složení: 
Trávy 70 %: bojínek luční ´Sobol´ 1,6 %, jílek vytrvalý ´Honzík´ 1,6 %, kostřava červená ´Mirka´ 5,4 %, kostřava 
červená pravá ´Tagera´ 11,7 %, kostřava červená trsnatá ´Fidelio´ 3,9 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 7,8 %, 
kostřava luční ´Otava´ 7,8 %, lipnice luční ´Balin´ 7,8 %, ovsík vyvýšený ´Median´ 3,4 %, poháňka hřebenitá 
´Rožnovská´ 9,9 %, psineček obecný ´Polana´ 2,3 %, sveřep vzpřímený 3 %, tomka vonná 1,5 %, trojštět žluta-
vý ´Horal´ 2,3 %
Byliny 20 %: chrastavec rolní 1,4 %, chrpa luční 0,6 %, kmín kořenný ´Prochan´ 0,6 %, kopre� na irkutská 
2,8 %, krvavec menší 1,4 %, pohanka obecná ´Zita´ 6,7 %, silenka nadmutá 0,3 %, svazenka vra� čolistá ´Vět-
rovská´ 0,7 %, svazenka vra� čolistá ´Protana´ 5 %, šalvěj luční 0,5 %
Jeteloviny 10 %: jetel luční ´Start´ 0,3 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 6,7 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 1,3 %, viče-
nec ligrus ´Višňovský´ 1,7 %
Doporučený výsevek: 4–6 g/m2
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NEKTAR - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS PRO VČELÍ PASTVU

 Směsi pro květnaté louky

HORIZONT - KRAJINNÁ LOUKA je travinobylinnou směsí přírodního charakteru hodící se pro použi�  v 
krajině i pro pícní účely v mezofytních až sušších stanovištních podmínkách. V sušších regionech lze s úspě-
chem použít na větší plochy v parcích a zahradách. Osvědčila se též při revitalizaci orné půdy.
Složení: 
Trávy 85 %: kostřava červená ´Mirka´ 7%, kostřava červená pravá ´Tagera´ 22 %, kostřava červená trsnatá 
´Zulu´ 5 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 5 %, kostřava luční ´Otava´ 12 %, kostřava žlábkatá 5 %, lipnice luční 
´Balin´ 17 %, ovsík vyvýšený ´Rožnovský´ 3 %, sveřep vzpřímený 3 %, tomka vonná 1 %, trojštět žlutavý 
´Horal´ 5 %
Byliny 10 %: bukvice lékařská 0,6 %, černohlávek obecný 0,4 %, hvozdík kartouzek 1,1 %, chrastavec rolní 
0,7 %, chrpa čekánek 0,3 %, chrpa luční 0,5 %, jitrocel kopinatý 0,2 %, jitrocel prostřední 0,3 %, kopre� na 
irkutská 1,8 %, krvavec menší 0,6 %, máchelka srstnatá 0,4 %, rmen barvířský 0,2 %, řebříček obecný 0,2 %, 
řepík lékařský 0,3 %, svízel bílý 0,5 %, svízel syřišťový 0,4 %, šalvěj luční 0,3 %, šalvěj přeslenitá 0,4 %, třezalka 
tečkovaná 0,3 %, tužebník obecný 0,3 %, zvonek klubkatý pravý 0,2 %
Jeteloviny 5 %: jetel luční ´Start´ 0,2 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 1,5 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 1,3 %, 
vičenec ligrus ´Višňovský´ 2 % 
Doporučený výsevek: 4–5 g/m2

KRÁSKA - KVĚTNATÁ LUČNÍ SMĚS obsahuje 57 rostlinných druhů. Mezofytní, travinobylinná směs, 
vytváří bohatý, pestře kvetoucí porost. Svým složením asociuje podhorskou louku. Její využi�  zabezpečuje, 
kromě předpokládaného zvýšení biodiverzity, také dostatek píce pro zkrmování hospodářskými zvířaty. Je 
vhodná pro použi�  ve vyšších nadmořských výškách a v krajině. KRÁSKA nahrazuje dřívější směs na přání 
RSM 8.1.1.
Složení: 
Trávy 70 %: bojínek luční ´Sobol´ 1 %, kostřava červená ´Viktorka´ 8 %, kostřava červená pravá ´Tagera´ 16 %, 
kostřava luční ´Otava´ 12 %, lipnice luční ´Balin´ 10 %, metlice trsnatá 3 %, ovsík vyvýšený ´Rožnovský´ 2 %, 
poháňka hřebenitá ´Rožnovská´ 5 %, psárka luční ´Zuberská´ 1 %, psineček obecný 3 %, srha laločnatá ´Dana´ 
1 %, tomka vonná 3 %, trojštět žlutavý ´Horal´ 3 %, třeslice prostřední 2 %
Byliny 25,3 %: bukvice lékařská 0,9 %, černohlávek obecný 1,2 %, dobromysl obecná 0,9 %, hvozdík kartouzek 
1,3 %, hvozdík kropenatý 0,8 %, chrastavec rolní 1,3 %, chrpa čekánek 0,2 %, chrpa luční 0,3 %, chrpa modrá 
0,2 %, jitrocel kopinatý 0,2 %, jitrocel prostřední 0,1 %, kmín kořenný ´Prochan´ 0,5 %, kohoutek luční 0,2 %, 
kopre� na irkutská 4 %, kozí brada luční 0,1 %, krvavec menší 0,5 %, krvavec toten 0,2 %, len vytrvalý 0,3 %, 
máchelka podzimní 0,5 %, máchelka srstnatá 0,4 %, mák vlčí 0,1 %, mochna přímá 0,8 %, mochna stříbrná 
0,7 %, mrkev obecná ´Táborská žlutá´ 0,3 %, rmen barvířský 0,5 %, řebříček obecný 0,5 %, řepík lékařský 
0,9 %, silenka nadmutá 1,7 %, smolnička obecná 0,5 %, svízel bílý 0,6 %, svízel syřišťový 0,5 %, šalvěj luční 
1,5 %, šalvěj přeslenitá 0,5 %, škarda dvouletá 0,1 %, třezalka tečkovaná 1,2 %, tužebník obecný 0,5 %, zvo-
nek klubkatý pravý 0,3 %
Jeteloviny 4,7 %: hrachor luční 0,2 %, jetel luční ´Start´ 0,2 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 1,9 %, tolice dětelo-
vá ´Ekola´ 0,1 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 0,7 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 1,6 %
Doporučený výsevek: 4–5 g/m2
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PANONIE - DRUHOVĚ PESTRÁ SMĚS DO SUCHA obsahuje 33 rostlinných druhů. Směs je vhodná pro 
použi�  v sídlech i ve volné krajině. Od roku 2015 je tato směs chráněna PATENTEM. Složení je výsledkem 
dlouholetého výzkumu vlastnos�  rostlinných druhů s cílem podpořit druhovou diverzitu v extrémně suchých 
oblastech.
Složení: 
Trávy 80 %: bojínek tuhý 0,5 %, kostřava červená ´Mirka´ 12 %, kostřava červená pravá ´Tagera´ 24 %, kostřa-
va červená trsnatá ´Zulu´ 5,5 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 16 %, lipnice luční ´Balin´ 15 %, lipnice smáčk-
nutá 1 %, psineček obecný ´Polana´ 1,5 %, smělek jehlancovitý 1 %, sveřep vzpřímený 0,5 %, tomka 
vonná 3 %
Byliny 15 %: čekanka obecná 0,5 %, hvozdík kartouzek 2,4 %, chrpa luční 0,9 %, jitrocel kopinatý 0,3 %, jitro-
cel prostřední 0,6 %, krvavec menší 0,6 %, mochna přímá 0,5 %, mochna stříbrná 1,3 %, rmen barvířský 
0,7 %, řebříček obecný 0,8 %, řepík lékařský 1,1 %, řimbaba chocholičnatá 0,8 %, silenka nadmutá 1,2 %, 
šalvěj luční 1,3 %, šalvěj přeslenitá 0,8 %, třezalka tečkovaná 1,2 %
Jeteloviny 5 %: čičorka pestrá ´Eroza´ 0,2 %, jetel plazivý ´Jura´ 0,2 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 1,1 %, tolice 
dětelová ´Ekola´ 0,5 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 2,2 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 0,8 %
Doporučený výsevek: 4–6 g/m2

KORIDOR – BYLINNÁ REKULTIVAČNÍ SMĚS obsahuje 23 rostlinných druhů. Směs je určena k ozelenění 
náspů, výsypek a méně úrodných, lidskou činnos�  poznamenaných extenzívních stanovišť. Dobré výsledky 
směs prokázala při použi�  na erozí ohrožených lokalitách nebo na plochách pro dočasné zatravnění s poža-
davkem na vyšší este� ckou hodnotu.
Složení: 
Trávy 68 %: jílek mnohokvětý jednoletý ´Hellen´ 13 %, jílek vytrvalý ´Honzík´ 17 %, kostřava červená ´Mirka´ 
5 %, kostřava červená pravá ´Tagera´ 10 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 15 %, lipnice luční ´Balin´ 7 %, psine-
ček obecný ´Polana´ 1 %
Byliny 10,5 %: jitrocel kopinatý ´Libor´ 2 %, kopre� na irkutská 0,6 %, krvavec menší 0,9 %, mák vlčí 0,1 %, 
řebříček obecný 0,3 %, sléz maurský 0,4 %, svazenka vra� čolistá ´Větrovská´ 6 %, vra� č obecný 0,2 %
Jeteloviny 21,5 %: čičorka pestrá ´Eroza´ 2,5 %, jetel plazivý ´Jura´ 5 %, komonice bílá ´Meba´ 0,3 %, š� rovník 
růžkatý ´Táborák´ 5 %, tolice dětelová ´Ekola´ 2 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 1 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 
2,7 %, vikev ozimá panonská ´Dětenická Panonská´ 3 % 
Doporučený výsevek: 10–15 g/m2

SAHARA - REKULTIVAČNÍ SMĚS DO SUCHA obsahuje 22 rostlinných druhů. Směs je sestavena na zákla-
dě výzkumu ozelenění sterilních a poškozených půd aridních oblas�  a je určena do extrémně suchých pod-
mínek. Vysoký podíl jetelovin zvýší kvalitu živinami chudých půd. Po mnohaletém výzkumu byl v roce 2015 
složení této směsi udělen PATENT a na Agrosalónu Země Živitelka následně obdržela ocenění Zlatý klas.
Složení: 
Trávy 80 %: jílek mnohokvětý jednoletý ´Hellen´ 15 %, jílek vytrvalý ´Honzík´ 13 %, kostřava červená ´Mirka´ 
10 %, kostřava červená pravá ´Tagera´ 18 %, kostřava červená trsnatá ´Fidelio´ 5 %, kostřava drsnolistá ´Dorot-
ka´ 5 %, lipnice luční ´Balin´ 10 %, psineček obecný ´Polana´ 1 %, sveřep vzpřímený 3 %
Byliny 5 %: čekanka obecná 0,6 %, divizna velkokvětá 0,1 %, divizna velkokvětá ´Zlata´ 0,1 %, hadinec obecný 
0,4 %, jitrocel kopinatý 1,8 %, rmen barvířský 0,6 %, řebříček obecný 0,8 %, vra� č obecný 0,6 %
Jeteloviny 15 %: čičorka pestrá ´Eroza´ 3 %, jetel plazivý ´Jura´ 3 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 4 %, tolice 
dětelová ´Ekola´ 3 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 2 % 
Doporučený výsevek: 10–15 g/m2
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SLUNOVRAT – KVĚTNATÁ LOUKA DO SUCHA PRO NÁROČNÉ obsahuje 58 rostlinných druhů. Hvoz-
díky, len, devaterník, třezalka a rozrazil ve směsi s nízkými kostřavami, smělkem a tomkou nabízí úchvatnou 
podívanou, jak v rodinné zahradě, tak i v krajině. Směs doprovází písčité cesty kolem starých zdí v klášterních 
zahradách a zámeckých parcích. Nižší vzrůst a suchovzdornost předurčují SLUNOVRATU velkou budoucnost. 
Použi�  této směsi je možné i na střešních zahradách.
Složení: 
Trávy 70 %: kostřava červená ´Mirka´ 10 %, kostřava červená pravá ´Tagera´ 13 %, kostřava červená trsnatá 
´Zulu´ 10 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 13 %, kostřava žlábkatá 6 %, lipnice luční ´Balin´ 5 %, lipnice smáčk-
nutá 1,6 %, metlice trsnatá 1 %, psineček obecný ´Highland´ 5,8 %, smělek jehlancovitý 1,6 %, tomka 
vonná 3 % 
Byliny 27 %: čekanka obecná 0,2 %, černohlávek obecný 0,6 %, čistec přímý 0,5 %, devaterník velkokvětý 
0,3 %, dobromysl obecná 0,9 %, heřmánek pravý 0,2 %, hlaváč bledožlutý 0,3 %, hvozdík kartouzek 1 %, hvoz-
dík kropenatý 0,2 %, hvozdík svazčitý 1,8 %, chrpa luční 0,2 %, chrpa modrá 0,5 %, jitrocel prostřední 
0,3 %, klinopád obecný 0,2 %, kmín kořenný ´Prochan´ 0,3 %, kohoutek věncový 0,5 %, kopre� na irkutská 
1,1 %, krvavec menší 1,2 %, len rakouský 0,6 %, len vytrvalý 0,7 %, levandule lékařská 0,4 %, máchelka srst-
natá 0,1 %, mák vlčí 0,2 %, mateřídouška vejčitá 0,6%, mochna přímá 1,9 %, mochna stříbrná 1,7 %, mrkev 
obecná ´Táborská žlutá´ 0,2 %, rmen barvířský 1 %, rozrazil ožankový 0,3 %, řebříček obecný 0,3 %, řepík 
lékařský 1,3 %, řimbaba chocholičnatá 0,4 %, silenka nadmutá 1,2 %, silenka nící 0,2 %, smolnička obecná 
0,7 %, svízel bílý 0,6 %, svízel syřišťový 0,8 %, šalvěj hajní 0,1 %, šalvěj luční 1,4 %, šalvěj přeslenitá 0,4 %, 
šedivka šedá 0,3 %, třezalka tečkovaná 0,9 %, yzop lékařský ´Blankyt´ 0,4 %, 
Jeteloviny 3 %: š� rovník růžkatý ´Táborák´ 0,7 %, tolice dětelová ´Ekola´ 0,2 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 0,8 %, 
vičenec ligrus ´Višňovský´ 1,3 % 
Doporučený výsevek: 4–6 g/m2

RAKOVEC – KVĚTNATÁ LOUKA DO VLHKA obsahuje 47 rostlinných druhů. Směs je vhodná do vlhčích 
a zas� něných míst, jako je okolí vodotečí, louky s vyšší hladinou spodní vody nebo podrost stromů v lesopar-
cích. Směs má pomalejší počáteční vývoj a některé druhy bylin se na stanoviš�  objeví až s odstupem více let 
od výsevu. Je vhodná pro použi�  v krajině.
Složení: 
Trávy 70 %: bojínek luční ´Sobol´ 1 %, kostřava červená ´Mirka´ 3 %, kostřava červená pravá ´Tagera´ 8 %, 
kostřava červená trsnatá ´Fidelio´ 5 %, kostřava luční ´Otava´ 2 %, lipnice bahenní ´Rožnovská´ 3 %, lipnice 
hajní ´Dekora´ 10 %, lipnice luční ´Balin´ 2 %, medyněk vlnatý 5 %, metlice trsnatá 8 %, poháňka hřebenitá 
´Rožnovská´ 12 %, psárka luční ´Zuberská´ 5 % psineček obecný ´Polana´ 1 %, psineček veliký ´Václav´ 5 %
Byliny 24,5 %: bukvice lékařská 1,5 %, černohlávek obecný 1,3 %, chrastavec rolní 1,8 %, jitrocel kopinatý 
0,5 %, kerblík lesní 0,8 %, kmín kořenný ´Prochan´ 0,5 %, kohoutek luční 2,2 %, kopre� na irkutská 4,1 %, kozí 
brada luční 0,5 %, krvavec toten 0,5 %, kuklík městský 0,3 %, kuklík potočný 1 %, kyprej vrbice 1,8 %, máta 
dlouholistá 0,1 %, mrkev obecná ´Táborská žlutá´ 0,9 %, mydlice lékařská 0,7 %, orlíček planý 0,5 %, prvosen-
ka vyšší 0,1 %, pryskyřník prudký 0,5 %, rdesno hadí kořen 0,3 %, rozrazil dlouholistý 0,3 %, řebříček bertrám 
0,5 %, řimbaba chocholičnatá 0,2 %, silenka dvoudomá 1,2 %, starček vodní 0,3 %, svízel bílý 1,5 %, svízel 
lesní 0,3 %, škarda dvouletá 0,3 %
Jeteloviny 5,5 %: hrachor černý 1,2 %, hrachor luční 0,6 %, jetel luční ´Start´ 0,6 %, š� rovník růžkatý ´Tábo-
rák´ 2,3 %, tolice dětelová ´Ekola´ 0,8 % 
Doporučený výsevek: 4–6 g/m2



 Vytrvalé směsi s podílem letniček

KRASOHLED – KVĚTNATÁ LOUKA S LETNIČKAMI obsahuje 78 rostlinných druhů. Barevnost porostu je 
již v roce výsevu zajištěna zastoupením atrak� vních šlechtěných letniček. Směs je vhodná především do lemů 
rodinných zahrad, v kterých kromě este� ckého působení nabízí zvýšený výskyt „jedlých druhů“. Směs dispo-
nuje vyšším vzrůstem, pročež dobře plní roli přírodní bariéry např. podél oplocení.
Složení:
Trávy 70 %: jílek vytrvalý ´Honzík´ 1 %, kostřava červená ´Mirka´ 8 %, kostřava červená pravá ´Tagera´ 11 %, 
kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 10 %, kostřava luční ´Otava´ 6 %, lipnice luční ´Balin´ 13 %, poháňka hřebenitá 
´Rožnovská´ 8 %, psineček obecný ´Highland´ 1 %, psineček veliký ´Václav´ 2 %, sveřep vzpřímený 5 %, trojštět 
žlutavý ´Horal´ 5 %
Byliny 18,3 %: čekanka obecná 0,3 %, černohlávek obecný 0,3 %, čistec německý 0,3 %, divizna černá 
0,3 %, divizna velkokvětá 0,1 %, dobromysl obecná 0,5 %, hadinec obecný 0,3 %, chrastavec rolní 0,6 %, 
chrpa čekánek 0,4 %, chrpa luční 0,2 %, kmín kořenný ´Prochan´ 0,9 %, kohoutek luční 0,9 %, kohoutek věn-
cový 0,2 %, kopre� na irkutská 1,9 %, krvavec menší 0,6 %, kuklík městský 1 %, máchelka srstnatá 0,2 %, mák 
vlčí 0,1 %, mrkev obecná ´Táborská žlutá´ 0,8 %, pažitka pobřežní 0,2 %, rmen barvířský 1,2 %, řebříček obec-
ný 0,5 %, řepík lékařský 1,1 %, silenka nadmutá 0,4 %, sléz pižmový 0,4 %, smolnička obecná 0,5 %, svazenka 
vra� čolistá ´Větrovská´ 0,1 %, svízel bílý 0,7 %, svízel syřišťový 0,3 %, šalvěj luční 0,5 %, šalvěj přeslenitá 0,3 %, 
šedivka šedá 0,2 %, škarda dvouletá 0,3 %, topolovka růžová černá ´Krajová´ 0,4 %, třezalka tečkovaná 0,5 %, 
tužebník obecný 0,5 %, vra� č obecný 0,3 %
Letničky 9,7 %: aksamitník jemnolistý ´Červený´ 0,1 %, aksamitník rozkladitý ´Lemon drop´ 0,1 %, aksamitník 
rozkladitý ´Pe� t směs´ 0,4 %, astra čínská ´Pompon red and white´ 0,3 %, černucha východní ´Transformer´ 
0,3 %, dvoutvárka chobotnatá ´Mixture´ 0,4 %, chrpa císařská ´Směs barev´ 1,2 %, iberka okoličnatá ´Fairy 
mix´ 0,4 %, kosmídium ´Brune� e´ 0,15 %, koukol polní 2 %, krásenka sírožlutá ´Polidor mix´ 0,3 %, krásenka 
sírožlutá ´Sunny mix´ 0,3 %, len setý ´Olejný´ 0,3 %, len vytrvalý ´Blue´ 0,2 %, mák setý ´Paeonifl orum´ 
0,3 %, měsíček lékařský ´Fiesta Gitana´ 0,2 %, měsíček lékařský ´Plamen´ 0,8 %, nevadlec hřebenitý ´Mix´ 
0,2 %, ostálka lepá ´Cherry Queen´ 0,1 %, ostálka lepá ´Pepermint s� cks´ 0,2 %, ostrožka stračka ´Modrofi a-
lová´ 0,35 %, sluncovka kalifornská ´Carmine King´ 0,3 %, šalvěj šarlatová ´Lady in Red´ 0,2 %, šalvěj zahradní 
´Tricolor mix´ 0,3 %, šáter ozdobný ´Coven Garden Market´ 0,3 %
Jeteloviny 2 %: jetel nachový ´Kardinál´ 0,4 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 0,4 %, tolice dětelová ´Ekola´ 
0,2 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 0,5 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 0,5 %
Doporučený výsevek: 4–6 g/m2
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RONDEL – SMĚS PRO DOPROVODNÉ PÁSY KOMUNIKACÍ obsahuje 56 rostlinných druhů. Barevně vel-
mi působivá směs s vyšším podílem letniček je určena do intravilánu obcí. Použi�  této směsi je možné v těsné 
blízkos�  zatěžovaných míst, jako jsou chodníky, lavičky, dětská hřiště, stezky pro cyklisty, kruhové objezdy, 
ostrůvky zeleně zasazené uvnitř komunikací, apod. 
Složení: Trávy 20 %: kostřava červená ´Mirka´ 2 %, kostřava červená pravá ´Tagera´ 3 %, kostřava drsnolistá 
2,5 %, kostřava žlábkatá ´Dorotka´ 6 %, metlice trsnatá 0,5 %, psineček obecný ´Highland´ 1 %, smělek jehlan-
covitý ´Balin´ 0,5 %, smělek š� hlý 1 %
Byliny 50 %: čekanka obecná 3 %, divizna černá 1 %, divizna velkokvětá ´Zlata´ 1,3 %, hadinec obecný 2 %, 
heřmánek pravý 0,3 %, chrastavec rolní 1,4 %, chrpa čekánek 1 %, chrpa luční 2 %, jitrocel kopinatý 0,5 %, 
jitrocel prostřední 3 %, kopre� na irkutská 4 %, krvavec menší 4 %, mochna přímá 4 %, mrkev obecná ´Tábor-
ská žlutá´ 1 %, rmen barvířský 5 %, řebříček obecný 3 %, řepík lékařský 2,8 %, silenka dvoudomá 3 %, silenka 
nadmutá 2 %, sléz lesní 1,2 %, sléz pižmový 1,3 %, sléz velkokvětý 0,7 %, šalvěj luční 1% , šedivka šedá 1,5 %
Letničky 30 %: dvoutvárka chobotnatá ´Mixture´ 2 %, hlaváč hvězdicovitý ´Sternkugel´ 1 %, chrpa císařská 
´Směs barev´ 1 %, jazylka chobotnatá ´Bolero Mix´ 1 %, kokarda sličná 0,2 %, kosmídium ´Brune� e´ 2 %, kou-
kol polní 2 %, krásnoočko různolisté ´Golden Crown´ 3,6 %, len velkokvětý ´Směs´ 0,5 %, len vytrvalý ´Blue´ 
1 %, mák setý ´Danish Flag´ 0,5 %, mák setý ´Paeonifl orum´ 1 %, měsíček lékařský ´Fiesta Gitana´ 0,6 %, měsí-
ček lékařský ´Plamen´ 4,2 %, nocenka jalapovitá ´Směs barev´ 1 %, ostrožka stračka ´Modrofi alová´ 
0,95 %, ostrožka stračka ´Plnokvětá směs barev´ 0,05 %, řebříček tužebníkovitý ´Cloth of gold´ 1,2 %, sluncov-
ka kalifornská ´Carmine King´ 2,4 %, sluncovka kalifornská ´Směs´ 0,8 %, šalvěj šarlatová ´Lady in Red´ 0,4 %, 
šalvěj zahradní ´Tricolor mix´ 0,6 %, šáter ozdobný ´Coven Garden Market´ 0,5 %, tabák křídlatý ´Sensa� on 
mix´ 1,5 %
Doporučený výsevek: 3–4 g/m2

BAROKO - HISTORICKÁ SMĚS DO SADŮ obsahuje 62 rostlinných druhů. Atrak� vní směs povyšuje běžné 
plochy a záhony parků a sadů na exkluzivní záležitost. Rostlinné druhy jsou vybrány s ohledem na kulturní 
a historické tradice prostředí, do kterých je směs určena.
Složení: Trávy 20 %: kostřava červená ˈViktorkaˈ 4 %, kostřava červená pravá ˈTageraˈ 6 %, kostřava drsnolistá 
ˈDorotkaˈ 3 %, lipnice hajní ˈDekoraˈ 0,5 %, lipnice luční ˈBalinˈ 3 %, poháňka hřebenitá ˈRožnovskáˈ 2 %, psi-
neček obecný ˈHighlandˈ 0,5 %, trojštět žlutavý ˈVětrovskýˈ 1 %
Byliny 50 %: bělozářka liliovitá 0,8 %, černohlávek obecný 0,8 %, černohlávek velkokvětý 0,2 %, devaterník 
velkokvětý 0,7 %, dobromysl obecná 2,2 %, heřmánek pravý 0,2 %, hvozdík kartouzek 3,3 %, hvozdík kropena-
tý 1 %, chrastavec rolní 1,9 %, chrpa luční 2 %, jitrocel kopinatý 0,3 %, kohoutek luční 2 %, kopre� na bílá 5 %, 
krvavec menší 3,2 %, len rakouský 1 %, len vytrvalý 1,2 %, mochna přímá 2,7 %, mochna stříbrná 1 %, orlíček 
planý 0,6 %, rmen barvířský 3,5 %, řebříček obecný 0,5 %, řepík vonný 1,5 %, silenka dvoudomá 2,3 %, silenka 
nadmutá 1,8 %,sléz pižmový 0,7 %, sléz velkokvětý 1 %, smolnička obecná 2,5 %, svízel bílý 1,2 %, šalvěj luční 
3 %, zvonek broskvolistý 0,7 %, zvonek okrouhlolistý 1,2 %
Letničky 30 %: aksamitník jemnolistý ˈČervenýˈ 1 %, aksamitník rozkladitý ˈLemon dropˈ 2 %, aksamitník roz-
kladitý ˈPe� t směsˈ 0,6 %, aksamitník vzpřímený ˈCupidon směsˈ 0,8 %, astra čínská ˈPompon red and whiteˈ 
0,8 %, dvoutvárka chobotnatá ˈMixtureˈ 2,3 %, gazánie zařivá ˈSměs barevˈ 0,4 %, hlaváč černopurpurový 
ˈDouble mixˈ 2,2 %, hledík větší ˈMaximum‘ 0,3 %, hledík větší ˈMixˈ 0,5 %, iberka okoličnatá ˈFairy mixˈ 
1,9 %, kopre� na kalužní ˈSněhurkaˈ 1,8 %, kopre� na kýlnatá ˈPolárkaˈ 2,4 %, krásnoočko barevné ˈRoule� eˈ 
1 %, krásnoočko barevné ˈRadiata Mixedˈ 0,9 %, laskavec ocasatý ˈAtropurpureusˈ 2 %, mák setý ˈPaeonifl o-
rumˈ 2 %, měsíček lékařský ˈPlamenˈ 1,3 %, nevadlec hřebenitý ˈMixˈ 0,7 %, ostrožka stračka ˈPlnokvětá směs 
barevˈ 0,8 %, ostrožka stračka ˈPacifi c směsˈ 1 %, šalvěj zahradní ˈTricolor mixˈ 2,2 %, vitálka poléhavá 
ˈŽlutáˈ 1,1 %
Doporučený výsevek: 3–4 g/m2
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KARNEVAL - BAREVNÁ SMĚS DO SUCHA obsahuje 85 rostlinných druhů. Doslova hrou barev lze nazvat 
efektní kompozici jednoletých druhů na záhonech v roce výsevu. Radost a energie vyzařuje na všechny strany 
a nabízí využi�  v rodinných zahradách i v obcích na suchých místech. 
Složení: 
Trávy 20 %: kostřava červená ´Mirka´2 %, kostřava červená pravá ´Tagera´ 3 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 
2,5 %, kostřava žlábkatá 6 %, lipnice luční ´Balin´ 2 %, lipnice úzkolistá 1,5 %, metlice trsnatá 0,5 %, psineček 
obecný ´Highland´ 1 %, smělek š� hlý 1,5 %
Byliny 49 %: černohlávek obecný 2,2 %, devaterník velkokvětý 2,3 %, dobromysl obecná 1,3 %, heřmánek 
pravý 0,1 %, hlaváč bledožlutý 1,1 %, hvozdík kartouzek 3,8 %, hvozdík kropenatý 2,6 %, chrastavec rolní 
0,8 %, chrpa čekánek 1,2 %, jitrocel kopinatý 0,3 %, jitrocel prostřední 2 %, kmín kořenný ´Prochan´ 0,3 %, 
kohoutek věncový 1,2 %, kopre� na irkutská 1,7 %, krvavec menší 2,1 %, len vytrvalý 0,2 %, máchelka srstnatá 
0,1 %, mák vlčí 0,1 %, mateřídouška vejčitá 1,6 %, mochna přímá 3,3 %, mochna stříbrná 3,8 %, mrkev obec-
ná ´Táborská žlutá´ 0,8 %, rmen barvířský 1,5 %, rozrazil ožankový 1,3 %, řebříček obecný 0,5 %, řepík lékařský 
2,2 %, řepík vonný 0,5 %, silenka nadmutá 1,6 %, silenka nící 1 %, smolnička obecná 1,2 %, svízel bílý 0,9 %, 
svízel syřišťový 0,8 %, šalvěj luční 0,1 %, šalvěj přeslenitá 1,8 %, šedivka šedá 0,7 %, tužebník obecný 0,4 %, 
tymián obecný 0,1 %, yzop lékařský ´Blankyt´ 1 %, zvonek broskvolistý 0,2 %, zvonek klubkatý pravý 0,3 %
Letničky 30 %: aksamitník jemnolistý ´Červený´ 0,4 %, aksamitník rozkladitý ´Pe� t směs´ 0,3 %, astra čínská 
´Pompon red and white´ 0,35 %, černucha španělská ´Modrofi alová´ 0,6 %, dvoutvárka chobotnatá ´Mixture´ 
0,8 %, hlaváč černopurpurový ´Double mix´ 1,3 %, chrpa císařská ´Směs barev´ 1,1 %, iberka okoličnatá ´Fairy 
mix´ 2,3 %, jazylka chobotnatá ´Bolero mix´ 1 %, kopre� na kalužní ´Sněhurka´ 0,5 %, kopre� na kýlnatá ´Polár-
ka´ 0,8 %, kopre� na kýlnatá ´Rainbow mix´ 1 %, kosmídium ´Brune� e´ 0,9 %, koukol polní ´Milas´ 
0,8 %, krásnoočko různolisté ´Golden Crown´ 1,4 %, kravinec polní ´Pink beauty´ 0,9 %, len vytrvalý ´Blue´ 
1,2 %, lichořeřišnice větší ´Tom Pouce směs´ 0,3 %, lokanka lepá ´Mixed´ 0,8 %, měsíček lékařský ´Candy-
man mix´ 0,7 %, měsíček lékařský ´Plamen´ 0,7 %, nevadlec hřebenitý ´Mix´ 1,4 %, nocenka jalapovitá ´Směs 
barev´ 1,1 %, ostálka lepá ´Cherry Queen´ 0,9 %, ostálka lepá ´Pepermint S� cks´ 0,7 %, ostálka lepá ´Drob-
nokvětá směs´ 1,35 %, sluncovka kalifornská ´Carmine King´ 1,3 %, sluncovka kalifornská ´Směs´ 0,2 %, šalvěj 
šarlatová ´Lady in Red´ 0,6 %, šalvěj zahradní ´Tricolor mix´ 1,5 %, šáter ozdobný ´Coven Garden Market´ 
0,7 %, tabák křídlatý ´Sensa� on mix´ 1,3 %, tabák křídlatý ´Tinkerbells F2´ 0,8 %
Jeteloviny 1 %: š� rovník růžkatý ´Táborák´ 0,4 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 0,3 %, vičenec ligrus 
´Višňovský´ 0,3 %
Doporučený výsevek: 3–4 g/m2
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FLAMENGO - BAREVNÁ SMĚS DO VLHKA obsahuje 49 rostlinných druhů. Již v roce výsevu předvádí 
doslova taneční představení barevných kontrastů plné vizuálních efektů s pozi� vním působením na kolem-
jdoucí. Směs je určena pro vlhčí stanoviště v rodinných zahradách a parcích. 
Složení: 
Trávy 20 %: jílek vytrvalý ´Honzík´ 1 %, kostřava červená ´Mirka´ 1,5 %, kostřava červená pravá ´Tagera´ 2 %, 
lipnice bahenní ´Rožnovská´ 3 %, lipnice hajní ´Dekora´ 2 %, medyněk vlnatý 2 %, metlice trsnatá 2 %, poháň-
ka hřebenitá ´Rožnovská´ 4 %, psárka luční ´Zuberská´ 1 %, psineček obecný ´Highland´ 1 %, psineček veliký 
´Václav´ 0,5 %
Byliny 50 %: bukvice lékařská 3,7 %, černohlávek obecný 1 %, chrastavec rolní 3,2 %, chrpa luční 2 %, jitrocel 
kopinatý 0,5 %, kohoutek luční 6 %, kopre� na irkutská 4 %, krvavec toten 2,2 %, kuklík městský 1,5 %, kyprej 
vrbice 5,3 %, máta dlouholistá 2 %, mydlice lékařská 3 %, pryskyřník prudký 3 %, rdesno hadí kořen 0,4 %, 
rozrazil dlouholistý 2 %, řebříček bertrám 5 %, svízel bílý 1,2 %, škarda dvouletá 2 %, zvonek broskvolistý 1 %, 
zvonek okrouhlolistý 1 %
Letničky 30 %: černucha damašská ´Persian Jewels´ 2,5 %, hledík větší ´Maximum´ 1,2 %, hledík větší 
´Mix´ 0,8 %, jazylka chobotnatá ´Bolero mix´ 0,5 %, jiřinka proměnlivá ´Figaro type Mix´ 2,5 %, kosmídium 
´Brune� e´ 1,5 %, krásenka sírožlutá ´Polidor mix´ 1,5 %, krásenka zpeřená ´Dwarf sensa� on mix´ 2 %, krásen-
ka zpeřená ´Vega raná´ 1,5 %, len velkokvětý ´Směs´ 2 %, lichořeřišnice větší ´Tom Pouce směs´ 2 %, lokanka 
lepá ´Mixed´ 1 %, nocenka jalapovitá ´Směs barev´ 2 %, ostálka lepá ´Cherry Queen´ 2 %, ostálka lepá ´Pe-
permint s� cks´ 2 %, ostálka lepá ´Drobnokvětá směs´ 1 %, šáter ozdobný ´Coven Garden Market´ 2 %, tabák 
křídlatý ´Sensa� on mix´ 2 %
Doporučený výsevek: 3–4 g/m2
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křídlatý ´Sensa� on mix´ 2 %
Doporučený výsevek: 3–4 g/m2



 Směsi pro opylovače

PAPILIO - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS PRO MÉNĚ VYUŽÍVANÉ PLOCHY díky vysokému podílu barev-
ných jetelovin, kopre� ny a řebříčku, tvoří pestrý a suchovzdorný porost, jenž je schopen zlepšení půdních 
podmínek. Směs byla zrozena snahou o zvýšení druhové pestros�  jílkových monokulturních porostů v měst-
ských parcích, které byly dříve často koseny a nyní, při snížení četnos�  seče na 2 × ročně v režimu louky, jsou 
tyto plochy druhově chudé a ekologicky nestabilní. Stávající porost je po dosevu odolnější vůči suchu a v létě 
zůstává zelený. Ve směsi jsou zastoupeny hos� telské rostliny několika druhů motýlů. Lze použít pro čistý 
výsev i dosev, vhodná pro rafy (roughs) na golfových hřiš� ch.
Složení: 
Trávy 50 %: kostřava červená ´Mirka´ 22 %, kostřava červená trsnatá ´Zulu´ 5 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 
15 %, lipnice luční ´Slezanka´ 7 %, psineček obecný ´Highland´ 1 %
Byliny 2 %: kopre� na irkutská 1 %, řebříček obecný 1 %
Jeteloviny 48 %: jetel nachový ´Kardinál´ 13 %, jetel plazivý ´Jura´ 3 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 7 %, tolice 
dětelová ´Ekola´ 5 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 5 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 15 %
Doporučený výsevek pro založení:  5 g/m2 Doporučený výsevek pro dosev: 15–20 g/m2

VILÍK - VČELÍ PASTVA MEDONOSNÁ obsahuje 49 rostlinných druhů. Směs produkčního charakteru 
neobsahuje žádné travní druhy, přesto, díky vysokému podílu jetelovin, dostatečně zajis�  vytrvalost porostu 
po dobu více let. Všechny zvolené druhy nabízí zdroj pylu a nektaru pro včely i další v přírodě žijící opylovače. 
Druhová diverzita směsi poskytuje nejen potravu, ale také útočiště pro mnoho druhů hmyzu a motýlů. Svým 
vzezřením nenavozuje dojem přirozeného společenstva. Vysévá se na jaře.
Složení:
 Byliny 50,5 %: čekanka obecná 0,5 %, černohlávek obecný 0,5 %, čistec německý 0,3 %, divizna černá 0,5 %, 
divizna velkokvětá ´Zlata´ 0,4 %, dobromysl obecná 0,7 %, hadinec obecný 0,6 %, heřmánek pravý 1,2 %, chr-
pa luční 0,6 %, chrpa modrá 1 %, jitrocel kopinatý ´Libor´ 2 %, kmín kořenný ´Prochan´ 5 %, kopre� na irkutská 
2 %, krvavec menší 1,2 %, lnička setá ´Zuzana´ 5 %, mák vlčí 0,2 %, mochna stříbrná 0,3 %, mrkev obecná 
´Táborská žlutá´ 1 %, pohanka obecná ´Zita´ 8 %, rmen barvířský 1,2 %, řebříček obecný 2,8 %, řepík lékařský 
0,3 %, saturejka zahradní 0,3 %, silenka nadmutá 0,7 %, sléz přeslenitý ´Dolina´ 0,8 %, svazenka vra� čolistá 
´Protana´ 8%, svízel bílý 0,4 %, svízel syřišťový 0,5 %, šalvěj přeslenitá 0,5 %, škarda dvouletá 0,4 %, topolov-
ka růžová černá ´Krajová´ 0,5 %, třezalka skvrnitá 0,3 %, třezalka tečkovaná 0,3 %, vra� č obecný 0,5 %, yzop 
lékařský ´Blankyt´ 2 %
Letničky 11,5 %: koukol polní 1,5 %, len setý ´Olejný´ 8 %, měsíček lékařský ´Plamen´ 2 %
Jeteloviny 38 %: čičorka pestrá ´Eroza´ 2 %, jetel luční ´Start´ 4 %, jetel nachový ´Kardinál´ 9 %, jetel plazivý 
´Jura´ 2 %, katrán e� opský ´Katka´ 0,8 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 3 %, tolice dětelová ´Ekola´ 2,5 %, úročník 
bolhoj ´Pamir´ 1,2 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 8%, vikev ozimá panonská ´Dětenická Panonská´ 3,5 %, vojtěš-
ka setá ´Oslava´ 2 %
Doporučený výsevek pro založení:  2–4 g/m2

MP-10 SMĚS PRO MYSLIVECKÉ ODVÁDĚCÍ POLÍČKO je vhodná pro ose�  orné půdy za účelem snížení 
škod zvěří na okolních kulturách. Složení směsi je stanoveno s ohledem na získání kvalitního sena a výživu pro 
srnčí zvěř a zajíce. Nabízí úkryt pro bažanty, potravu pro opylovače a zvyšuje půdní úrodnost. Délka využívání 
je přibližně 4–5 let.
Složení: 
Trávy 43 %: bojínek luční ´Sobol´3 %, kostřava červená dl. výběžkatá ´Tagera´10 %, kostřava luční ´Otava´ 
19 %, lipnice luční ´Balin´10 %, ovsík vyvýšený ´Median´1 %
Jeteloviny 57 %: jetel luční 4n ´Tempus´ 10 %, jetel nachový ´Kardinál´ 7 %, jetel plazivý ´Jura´ 15 %, š� rovník 
růžkatý ´Taborak´ 5 %, úročník bolhoj ´Antyl´ 5 %, vojtěška setá ´Jitka´ 15 %
Doporučený výsevek: 4 g/m2
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NEKTAR - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS PRO VČELÍ PASTVU obsahuje 28 rostlinných druhů. Složení směsi 
reaguje na několik nejaktuálnějších problémů lučních porostů v ČR i přilehlých regionech. Reaguje na změ-
nu klimatu a stále se zvyšující sucho vysokou diverzitou bylin, jetelovin a trav, včetně druhů vázajících dusík. 
Vysetá směs přispívá k lepšímu zapojení porostu, zmohutnění kořenové soustavy a zvýšení podílu organické 
složky v půdě. Díky tomu se celkově podpoří bonita půdy a atrak� vita pro edafon. Zároveň dochází ke zlepše-
ní vodního režimu a zvýšení účinnos�  pro� erozních a pro� povodňových opatření v krajině. 
Zastoupení nektarodárných rostlin zajis�  opylovatelům kon� nuální snůšku pylu i nektaru, druhovou bohatost 
pylu (tedy i esenciálních  aminokyselin, vitamínů, fenolických látek a mikrobioty nutné pro op� mální fungo-
vání zažívacího traktu hmyzu). Začleněním směsi do krajiny je podpořena tvorba krajinné mozaiky, na niž je 
navázáno drobné ptactvo a drobná zvěř. Tím směs přispívá ke stabilizaci ekosystému, tedy celého potravního 
řetězce, a navýšením stavu ptactva zároveň otevře možnost řešení aktuálního problému přemnožení hra-
bošů. 

Vybrané rostlinné druhy ve směsi jsou schopné akumulovat Se a Zn a biofor� fi kovat � m biomasu sloužící jako 
píce pro výživu hospodářských zvířat. Předpokládá se i pozi� vní reakce opylovatelů díky zlepšení kvalita� v-
ních i kvan� ta� vních parametrů potravových zdrojů včel. Rostliny for� fi kované mikroelementy jsou včelami 
navštěvovány. Navýšení Zn a Se ve výživě opylovatelů může být klíčovým faktorem pro zlepšení jejich živo-
taschopnos� .

Travinobylinná směs pro včelí pastvu NEKTAR je využitelná zemědělci, orientujícími se na udržitelné hospoda-
ření v krajině, včetně těch, kteří musí zajis� t dostatečnou produkci píce. Směs je zapsána jako užitný vzor na 
Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 35557.

Složení: 
Trávy 70 %: bojínek luční ´Sobol´ 1,6 %, jílek vytrvalý ´Honzík´ 1,6 %, kostřava červená ´Mirka´ 5,4 %, kostřava 
červená pravá ´Tagera´ 11,7 %, kostřava červená trsnatá ´Fidelio´ 3,9 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 7,8 %, 
kostřava luční ´Otava´ 7,8 %, lipnice luční ´Balin´ 7,8 %, ovsík vyvýšený ´Median´ 3,4 %, poháňka hřebenitá 
´Rožnovská´ 9,9 %, psineček obecný ´Polana´ 2,3 %, sveřep vzpřímený 3 %, tomka vonná 1,5 %, trojštět žluta-
vý ´Horal´ 2,3 %
Byliny 20 %: chrastavec rolní 1,4 %, chrpa luční 0,6 %, kmín kořenný ´Prochan´ 0,6 %, kopre� na irkutská 
2,8 %, krvavec menší 1,4 %, pohanka obecná ´Zita´ 6,7 %, silenka nadmutá 0,3 %, svazenka vra� čolistá ´Vět-
rovská´ 0,7 %, svazenka vra� čolistá ´Protana´ 5 %, šalvěj luční 0,5 %
Jeteloviny 10 %: jetel luční ´Start´ 0,3 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 6,7 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 1,3 %, viče-
nec ligrus ´Višňovský´ 1,7 %

Doporučený výsevek: 4–6 g/m2
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NEKTAR - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS PRO VČELÍ PASTVU obsahuje 28 rostlinných druhů. Složení směsi 
reaguje na několik nejaktuálnějších problémů lučních porostů v ČR i přilehlých regionech. Reaguje na změ-



Nabídka letničkových směsí pro přímý výsev nabízí druhová složení květin v mnoha ideál-
ních kombinacích, a to s ohledem na habitus, vůni, výšku, barvu a dobu kvetení. Využívají 
se výhradně do rodinných zahrad a intravilánu obcí (parky, zámecké a klášterní zahrady, 
doprovodné plochy podél komunikací, kruhové objezdy, apod.). Směsi jsou navrhovány pro 
jednoleté použití.
Termín výsevu: březen–duben (1/2 května)
Výsevek: 2–5 g/m2

Počátek kvetení: přibližně 6–8 týdnů po výsevu

MULTICOLOR - kvě� nový koberec - výhodou této směsi je především vysoká hustota porostu.
Výška porostu: 15–35 cm
Doba kvetení: červen–září
Nosné druhy letniček ve směsi:  Lobularia (laločnice), Hesperis (večernice), Linaria (lnice), Zinnia (ostálka), 
Calendula (měsíček), Rudbeckia (třapatka), Nigella (černucha), Salpiglossis (jazylka)

ORIENT - kvě� nový koberec - vyniká především teplými barvami od žluté až po červenou.
Výška porostu: 20–40 cm.
Doba kvetení: červen–září.
Nosné druhy letniček ve směsi: Coreopsis (krásnoočko), Calendula (měsíček), Zinnia (ostálka), Cosmos (krá-
senka), Tagetes (aksamitník), Rudbeckia (třapatka), Eschscholzia (sluncovka), Sanvitalia (vitálka)

ULTRAMARIN - kvě� nový koberec - kombinuje bílé a intenzívní modré tóny.
Výška porostu: 20–40 cm
Doba kvetení: červen–září
Nosné druhy letniček ve směsi: Ipomea (povijnice), Salvia (šalvěj), Centaurea (chrpa), Lobularia (laločnice)

STŘEDOVĚK - kvě� nová směs - má skutečně středověký původ. Kvetení začíná modrými ods� ny, v průběhu 
sezóny pokračuje oranžovou a končí červenou barvou kvetení.
Výška porostu: 50–60 cm
Doba kvetení: červen–září
Nosné druhy letniček ve směsi: Centaurea (chrpa), Linum (len), Borago (brutnák), Consolida (ostřožka), Ca-
lendula (měsíček), Limonium (limonka), Nigella (černucha)

CHAMBORD - kvě� nová směs  - královská kombinace žluté a modré barvy byla navržena speciálně pro výsta-
vu „Made in CHAMBORD“ (2007-2008) na zámku Chambord ve Francii.
Výška porostu: 40–50 cm
Doba kvetení: červenec–září
Nosné druhy letniček ve směsi: Centaurea (chrpa), Salvia (šalvěj), Zinnia (ostálka), Eschscholzia (sluncovka), 
Coreopsis (krásnoočko), Limonium (limonka), Calendula (měsíček), Tagetes (aksamitník)

PASTELL - kvě� nová směs - jak z názvu vyplývá, směs obsahuje směs pastelových tónů barev.
Výška porostu: 40–50 cm
Doba kvetení: červenec–září
Nosné druhy letniček ve směsi: Xeranthemum (suchokvět), Nigella (černucha), Centaurea (chrpa), Coreopsis 
(krásnoočko)

 Letničkové směsi pro přímý výsev
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FUCHSIA - kvě� nová směs– kombinace červených, růžových a bílých květů.
Výška porostu: 60–100 cm
Doba kvetení: červenec–září
Nosné druhy letniček ve směsi: Lavatera (slézovec), Zinnia (ostálka), Cosmos (krásenka), Daucus (mrkev), 
Saponaria (mydlice)

ORANŽOVÝ KOBEREC - kvě� nová směs – obsahuje teplé letní oranžové tóny barev.
Výška porostu: 60–100 cm
Doba kvetení: červenec–srpen
Nosné druhy letniček ve směsi: Calendula (měsíček), Zinnia (ostálka), Cosmos (krásenka), Tagetes (aksamit-
ník), Helianthus (slunečnice), Eschscholzia (sluncovka), Euryops (žlutopaprska)

JAHODA  - kvě� nová směs – kombinace jasně červených a bílých barev.
Výška porostu: 40–60 cm
Doba kvetení: červenec–září
Nosné druhy letniček ve směsi: Zinnia (ostálka), Cosmos (krásenka), Papaver (mák), Linum (len), Bidens 
(dvouzubec), Lavatera (slézovec)

LETNÍ EXPRESS - kvě� nová směs – nastupuje do kvetení „expresně“ rychle od výsevu a kombinuje drobné 
a velké květy letniček ve směsi.
Výška porostu: do 60 cm
Doba kvetení: červenec–září
Nosné druhy letniček ve směsi: Gypsophila (šáter), Iberis (štěnička), Malcolmia (večernička), Tropaeolum 
(lichořeřišnice), Centaurea (chrpa), Eschscholzia (sluncovka), Papaver (mák), Zinnia (ostálka), Nigella (černu-
cha), Lavatera (slézovec), Linum (len), Cosmos, (krásenka), Calendula (měsíček)

MODRÝ TANEC - kvě� nová směs – obsahuje vyšší podíl Centaurea cyanus a Linum.
Výška porostu: 60–70 cm
Doba kvetení: červenec–září
Nosné druhy letniček ve směsi: Centaurea (chrpa), Zinnia (ostálka), Salvia (šalvěj), Lavatera (slézovec)

LETNÍ SKLIZEŇ - kvě� nová směs – je složena z jednoduchých druhů polních letniček.
Výška porostu: 60–100 cm
Doba kvetení: červenec–září
Nosné druhy letniček ve směsi: Centaurea (chrpa), Gypsophila (šáter), Calendula (měsíček), Lavatera (slézo-
vec), Cosmos (krásenka), Zinnia (ostálka)

DIVOKÉ LÉTO  - kvě� nová směs– vyzdvihuje formální eleganci malebné kombinace modrých, růžových 
a purpurových tónů.
Výška porostu: na začátku 40–60 cm, později 60–100 cm
Doba kvetení: červenec–září
Nosné druhy letniček ve směsi: Cosmos (krásenka), Malva (sléz), Lavatera (slézovec), Zinnia (ostálka), Calen-
dula (měsíček), Centaurea (chrpa)

BÍLÁ - kvě� nová směs – ods� ny bílé.
Výška porostu: 40–100 cm
Doba kvetení: červen–září
Nosné druhy letniček ve směsi:  Centaurea (chrpa), Zinnia (ostálka), Nigella (černucha), Cosmos (krásenka), 
Lobularia (laločnice), Lavatera (slézovec)

MODRÁ  - kvě� nová směs – ods� ny modré.
Výška porostu: 40–100 cm
Doba kvetení: červen–září
Nosné druhy letniček ve směsi: Centaurea (chrpa), Salvia (šalvěj), Ipomea (povijnice), Linum (len)
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RŮŽOVÁ - kvě� nová směs – ods� ny růžové.
Výška porostu: 40–100 cm.
Doba kvetení: červen–září.
Nosné druhy letniček ve směsi: Centaurea (chrpa), Lavatera (slézovec), Zinnia (ostálka), Cosmos (krásenka)
Termín výsevu: březen – duben (1/2 května)

ŽLUTÁ - kvě� nová směs – ods� ny žluté.
Výška porostu: 40–100 cm.
Doba kvetení: červen–září.
Nosné druhy letniček ve směsi: Zinnia (ostálka), Helianthus (slunečnice), Eschscholzia (sluncovka), Tagetes 
(aksamitník), Coreopsis (krásnoočko), Cosmos (krásenka), Euryops (žlutopaprska)

ORANŽOVÁ kvě� nová směs – ods� ny oranžové.
Výška porostu: 40–100 cm.
Doba kvetení: červen–září.
Nosné druhy letniček ve směsi: Eschscholzia (sluncovka), Zinnia (ostálka), Tagetes (aksamitník), Calendula 
(měsíček), Cosmos (krásenka), Coreopsis (krásnoočko)

ČERVENÁ - kvě� nová směs – ods� ny červené.
Výška porostu: 40–100 cm
Doba kvetení: červen–září
Nosné druhy letniček ve směsi: Papaver (mák), Linum (len), Centaurea (chrpa), Zinnia (ostálka)

UNI-L-84 LUČNÍ SMĚS DLOUHODOBÁ PRO EXTRÉMNÍ PODMÍNKY A TĚŽŠÍ PŮDY s využi� m na 4–6 
let, ve směsi jsou zastoupeny druhy zvládající stresové podmínky (mráz, sucho).
Složení: kostřava červená 20 %, kostřava luční 20 %, lipnice luční 10 %, ovsík vyvýšený 10 %, srha laločnatá 
22 %, trojštět žlutavý 3 %, jetel plazivý 15 %
Doporučený výsevek: 30 kg/ha 

UNI L-86 LUČNÍ SMĚS DLOUHODOBÁ PRO EXTRÉMNÍ PODMÍNKY A LEHČÍ PŮDY s využi� m na 4–6 
let, ve směsi jsou zastoupeny druhy zvládající stresové podmínky (mráz, sucho).
Složení: kostřava červená 24 %, kostřava luční 22 %, lipnice luční 14 %, srha laločnatá 22 %, trojštět žlutavý 
3 %, jetel plazivý 15 %
Doporučený výsevek: 26 kg/ha

VV-17 SMĚS DO SADOVÝCH MEZIPÁSŮ vytváří poměrně hustý, pevný a zároveň málo vzrůstný drn. Po-
rost velmi dobře snáší extenzivní ošetřování (mulčování) a je suchovzdorný. Díky nízkému vzrůstu se hodí také 
pro revitalizaci orné půdy. 
Složení: kostřava červená dlouze výběžkatá ‚Bardance‘ 10 %, kostřava červená dlouze výběžkatá ‚Barus� c‘ 
30 %, kostřava červená krátce výběžkatá ‚Viktorka‘ 15 %, kostřava červená trsnatá ‚Sandrine‘ 20 %, kostřava 
drsnolistá ‚Dorotka‘ 15 %, lipnice luční ‚Brooklawn‘ 9 %, psineček obecný ‚Heriot‘ 1 %
Doporučený výsevek: 20–30 g/m2

VV-17/1 KRAJINNÁ SMĚS S JETELEM PLAZIVÝM je extenzívní suchovzdorná a vytrvalá ssměs  podílem 
jetele plazivého. Složením vychází z oblíbené směsi pro sadové mezipásy.
Složení: kostřava červená dlouze výběžkatá ‚Polka‘ 10 %, kostřava červená dlouze výběžkatá ‚Barus� c‘ 27 %, 
kostřava červená krátce výběžkatá ‚Viktorka‘ 15 %, kostřava červená trsnatá ‚Sandrine‘ 20 %, kostřava drsno-
listá ‚Shaun‘ 15 %, lipnice luční ‚Brooklawn‘ 9 %, psineček obecný ‚Heriot‘ 1 %, jetel plazivý ‚Jura‘ 3 %
Doporučený výsevek: 20–30 g/m2

 Směsi pro krajinné projektování

44                       45

VV-19/2 KRAJINNÁ DÁLNIČNÍ SMĚS je určena pro rychlé ozeleňování neudržovaných ploch v krajině. 
Podíl diploidního jílku jednoletého (5 %) urychluje vzcházení směsi a snižuje nebezpečí půdní eroze po záse-
vu. Později z porostu vymizí. Ten zůstane nižší a suchovzdorný. Směs se hodí pro výsevy na svahu, pro ne-
vhodné termíny výsevu a využi�  v krajině.
Složení: jílek vytrvalý ‚Amiata‘ 15 %, jílek jednoletý ‚Hellen‘ 5 %, kostřava červená dlouze výběžkatá ‚Barus� c‘ 
25 %, kostřava červená krátce výběžkatá ‚Viktorka‘ 15 %, kostřava červená trsnatá ‚Musica‘ 5 %, kostřava čer-
vená trsnatá ‚Sandrine‘ 15 %, kostřava drsnolistá ‚Shaun‘ 13 %, lipnice luční ‚Brooklawn‘ 5 %, psineček obecný 
‚Heriot‘ 2 %
Doporučený výsevek: 20–30 g/m2

PANGEJT - JETELOTRAVNÍ KOMUNIKAČNÍ SMĚS je vhodná pro ozelenění doprovodných pásů komu-
nikací, silničních ostrůvků a středně zatěžovaných pochozích cest. Jak už z názvu směsi Pangejt vyplývá, je 
vhodná také pro svažité plochy s měnícími se hydrologickými podmínkami. Opro�  běžným travnatým směsím 
zvyšuje tato komunikační směs díky zastoupení barevných jetelovin este� ckou hodnotu i biodiverzitu porostů 
v doposud zanedbaných plochách veřejné zeleně.
Složení:
Trávy 90 %: kostřava červená pravá ´Tagera´ 23 %, kostřava červená ´Mirka´ 7 %, kostřava červená trsnatá 
´Zulu´ 5 %, kostřava žlábkatá 5 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 15 %, jílek vytrvalý ´Honzík´ 25 %, lipnice luční 
´Slezanka´ 10 %
Byliny 0,5 %: řebříček obecný 0,5 %
Jeteloviny 9,5 %: úročník bolhoj ´Pamir´ 0,8 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 1,7 %, tolice dětelová ´Ekola´ 
0,5 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 3,5 %, jetel nachový ´Kardinál´ 2,5 %, jetel plazivý ´Jura´ 0,5 %
Doporučený výsevek: 8–10 g/m2, ve svahu 12–15 g/m2 , pro dosev 15–20 g/m2

KLASIK - TRAVINOBYLINNÁ LOUKA KLASICKÁ obsahuje 44 rostlinných druhů. Klasická louka pro uni-
verzální použi�  umožňuje zatravnit starý sad i vzdálenější zahradu. Tuto směs je možné použít i pro spásání 
a svým složením je vhodná i pro použi�  v krajině.
Složení: 
Trávy 90 %: bojínek luční ´Sobol´ 4 %, jílek vytrvalý ´Honzík´ 2 %, kostřava červená ´Mirka´ 7 %, kostřava 
červená pravá ´Tagera´ 18 %, kostřava červená trsnatá ´Zulu´ 5 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 15 %, kostřa-
va luční ´Otava´ 14 %, lipnice luční ´Balin´ 16 %, ovsík vyvýšený ´Rožnovský´ 2 %, psárka luční ´Zuberská´ 3 %, 
psineček obecný ´Polana´ 1 %, psineček veliký ´Václav´ 2 %, sveřep vzpřímený 1 %
Byliny 6,5 %: dobromysl obecná 0,3 %, heřmánek pravý 0,1 %, chrastavec rolní 0,3 %, chrpa luční 0,2 %, 
chrpa modrá 0,1 %, jitrocel kopinatý ´Libor´ 0,25 %, jitrocel prostřední  0,1 %, kmín kořenný ´Prochan´ 0,4 %, 
kopre� na irkutská 1,6 %, kozí brada luční 0,15 %, krvavec menší 0,3 %, máchelka podzimní 0,1 %, mák vlčí 
0,1 %, mrkev obecná ´Táborská žlutá´ 0,3 %, rmen barvířský 0,3 %, řebříček obecný 0,3 %, řepík lékařský 
0,2 %, silenka dvoudomá 0,2 %, silenka nadmutá 0,3 %, sléz pižmový 0,1 %, svízel bílý 0,3 %, šalvěj luční 
0,3 %, šedivka šedá 0,2 % 
Jeteloviny 3,5 %: jetel luční ´Start´ 0,2 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 0,7 %, tolice dětelová ´Ekola´ 0,3 %, 
úročník bolhoj ´Pamir´ 0,6 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 1,7 %
Doporučený výsevek: 5–8 g/m2
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SAHARA - REKULTIVAČNÍ SMĚS DO SUCHA obsahuje 22 rostlinných druhů. Směs je sestavena na zákla-
dě výzkumu ozelenění sterilních a poškozených půd aridních oblas�  a je určena do extrémně suchých pod-
mínek. Vysoký podíl jetelovin zvýší kvalitu živinami chudých půd. Po mnohaletém výzkumu byl v roce 2015 
složení této směsi udělen PATENT a na Agrosalónu Země Živitelka následně obdržela ocenění Zlatý klas.
Složení: 
Trávy 80 %: jílek mnohokvětý jednoletý ´Hellen´ 15 %, jílek vytrvalý ´Honzík´ 13 %, kostřava červená ´Mirka´ 
10 %, kostřava červená pravá ´Tagera´ 18 %, kostřava červená trsnatá ´Fidelio´ 5 %, kostřava drsnolistá ´Dorot-
ka´ 5 %, lipnice luční ´Balin´ 10 %, psineček obecný ´Polana´ 1 %, sveřep vzpřímený 3 %
Byliny 5 %: čekanka obecná 0,6 %, divizna velkokvětá 0,1 %, divizna velkokvětá ´Zlata´ 0,1 %, hadinec obecný 
0,4 %, jitrocel kopinatý 1,8 %, rmen barvířský 0,6 %, řebříček obecný 0,8 %, vra� č obecný 0,6 %
Jeteloviny 15 %: čičorka pestrá ´Eroza´ 3 %, jetel plazivý ´Jura´ 3 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 4 %, tolice 
dětelová ´Ekola´ 3 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 2 % 
Doporučený výsevek: 10–15 g/m2

PANONIE - DRUHOVĚ PESTRÁ SMĚS DO SUCHA obsahuje 33 rostlinných druhů. Směs je vhodná pro 
použi�  v sídlech i ve volné krajině. Od roku 2015 je tato směs chráněna PATENTEM. Složení je výsledkem 
dlouholetého výzkumu vlastnos�  rostlinných druhů s cílem podpořit druhovou diverzitu v extrémně suchých 
oblastech.
Složení: 
Trávy 80 %: bojínek tuhý 0,5 %, kostřava červená ´Mirka´ 12 %, kostřava červená pravá ´Tagera´ 24 %, kostřa-
va červená trsnatá ´Zulu´ 5,5 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 16 %, lipnice luční ´Balin´ 15 %, lipnice smáčk-
nutá 1 %, psineček obecný ´Polana´ 1,5 %, smělek jehlancovitý 1 %, sveřep vzpřímený 0,5 %, tomka 
vonná 3 %
Byliny 15 %: čekanka obecná 0,5 %, hvozdík kartouzek 2,4 %, chrpa luční 0,9 %, jitrocel kopinatý 0,3 %, jitro-
cel prostřední 0,6 %, krvavec menší 0,6 %, mochna přímá 0,5 %, mochna stříbrná 1,3 %, rmen barvířský 
0,7 %, řebříček obecný 0,8 %, řepík lékařský 1,1 %, řimbaba chocholičnatá 0,8 %, silenka nadmutá 1,2 %, 
šalvěj luční 1,3 %, šalvěj přeslenitá 0,8 %, třezalka tečkovaná 1,2 %, 
Jeteloviny 5 %: čičorka pestrá ´Eroza´ 0,2 %, jetel plazivý ´Jura´ 0,2 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 1,1 %, tolice 
dětelová ´Ekola´ 0,5 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 2,2 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 0,8 %
Doporučený výsevek: 4–6 g/m2

NEKTAR - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS PRO VČELÍ PASTVU reaguje na několik nejaktuálnějších problé-
mů lučních porostů v ČR i přilehlých regionech. Reaguje na změnu klimatu a stále se zvyšující sucho vyso-
kou diverzitou bylin, jetelovin a trav, včetně druhů vázajících dusík. Vysetá směs přispívá k lepšímu zapojení 
porostu, zmohutnění kořenové soustavy a zvýšení podílu organické složky v půdě. Díky tomu se celkově 
podpoří bonita půdy a atrak� vita pro edafon. Zároveň dochází ke zlepšení vodního režimu a zvýšení účinnos�  
pro� erozních a pro� povodňových opatření v krajině. Zastoupení nektarodárných rostlin zajis�  opylovatelům 
kon� nuální snůšku pylu i nektaru, druhovou bohatost pylu (tedy i esenciálních  aminokyselin, vitamínů, feno-
lických látek a mikrobioty nutné pro op� mální fungování zažívacího traktu hmyzu). 
Složení: 
Trávy 70 %: bojínek luční ´Sobol´ 1,6 %, jílek vytrvalý ´Honzík´ 1,6 %, kostřava červená ´Mirka´ 5,4 %, kostřava 
červená pravá ´Tagera´ 11,7 %, kostřava červená trsnatá ´Fidelio´ 3,9 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 7,8 %, 
kostřava luční ´Otava´ 7,8 %, lipnice luční ´Balin´ 7,8 %, ovsík vyvýšený ´Median´ 3,4 %, poháňka hřebenitá 
´Rožnovská´ 9,9 %, psineček obecný ´Polana´ 2,3 %, sveřep vzpřímený 3 %, tomka vonná 1,5 %, trojštět žluta-
vý ´Horal´ 2,3 %
Byliny 20 %: chrastavec rolní 1,4 %, chrpa luční 0,6 %, kmín kořenný ´Prochan´ 0,6 %, kopre� na irkutská 
2,8 %, krvavec menší 1,4 %, pohanka obecná ´Zita´ 6,7 %, silenka nadmutá 0,3 %, svazenka vra� čolistá ´Vět-
rovská´ 0,7 %, svazenka vra� čolistá ´Protana´ 5 %, šalvěj luční 0,5 %
Jeteloviny 10 %: jetel luční ´Start´ 0,3 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 6,7 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 1,3 %, viče-
nec ligrus ´Višňovský´ 1,7 %
Doporučený výsevek: 4–6 g/m2

RSM 7.2.2 - KRAJINNÝ TRÁVNÍK PRO SUCHÉ PODMÍNKY S BYLINAMI je vhodný mimo jiné pro ex-
trémně suché půdy (kamenité a neúrodné půdy, hlušina). Intenzita kosení 0–3x ročně, výška kosení 5–10 cm. 
Směs je vhodná pro rekul� vaci výsypek a neúrodných půd, okolí dopravních cest, ale také pro veřejnou 
a privátní zeleň. Díky zastoupení jílku vytrvalého lze použít také na zatravnění svahů. Je vhodná pro použi� 
v krajině.
Složení: 
Trávy 96,9 %: jílek vytrvalý ´Honzík´ 14,9 %, kostřava červená ´Mirka´ 15 %, kostřava červená pravá ´Tagera´ 
10 %, kostřava červená trsnatá ´Zulu´ 12 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 34 %, kostřava žlábkatá 3 % lipnice 
luční ´Balin´ 8 %
Byliny 1,3 %: chrpa čekánek 0,1 %, chrpa luční 0,1 %, jitrocel kopinatý 0,1 %, jitrocel prostřední 0,1 %, ko-
pre� na irkutská 0,2 %, krvavec menší 0,1 %, máchelka podzimní 0,1 %, mrkev obecná ´Táborská žlutá´ 0,1 %, 
řebříček obecný 0,2 %, svízel bílý 0,1 %, svízel syřišťový 0,1%
Jeteloviny 1,8 %: š� rovník růžkatý ´Táborák´ 0,2 %, tolice dětelová ´Ekola´ 0,4 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 
0,2 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 1%
Doporučený výsevek: 18–20 g/m2

HORIZONT - KRAJINNÁ LOUKA travinobylinná směs přírodního charakteru hodící se pro použi�  v kraji-
ně i pro pícní účely v mezofytních až sušších stanovištních podmínkách. V sušších regionech lze s úspěchem 
použít na větší plochy v parcích a zahradách. Osvědčila se též při revitalizaci orné půdy.
Složení: 
Trávy 85 %: kostřava červená ´Mirka´ 7%, kostřava červená pravá ´Tagera´ 22 %, kostřava červená trsnatá 
´Zulu´ 5 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 5 %, kostřava luční ´Otava´ 12 %, kostřava žlábkatá 5 %, lipnice luční 
´Balin´ 17 %, ovsík vyvýšený ´Rožnovský´ 3 %, sveřep vzpřímený 3 %, tomka vonná 1 %, trojštět žlutavý 
´Horal´ 5 %
Byliny 10 %: bukvice lékařská 0,6 %, černohlávek obecný 0,4 %, hvozdík kartouzek 1,1 %, chrastavec rolní 
0,7 %, chrpa čekánek 0,3 %, chrpa luční 0,5 %, jitrocel kopinatý 0,2 %, jitrocel prostřední 0,3 %, kopre� na 
irkutská 1,8 %, krvavec menší 0,6 %, máchelka srstnatá 0,4 %, rmen barvířský 0,2 %, řebříček obecný 0,2 %, 
řepík lékařský 0,3 %, svízel bílý 0,5 %, svízel syřišťový 0,4 %, šalvěj luční 0,3 %, šalvěj přeslenitá 0,4 %, třezalka 
tečkovaná 0,3 %, tužebník obecný 0,3 %, zvonek klubkatý pravý 0,2 %
Jeteloviny 5 %: jetel luční ´Start´ 0,2 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 1,5 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 1,3 %, viče-
nec ligrus ´Višňovský´ 2 % 
Doporučený výsevek: 4–5 g/m2

POTŮČEK - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS DO VLHKA obsahuje 38 rostlinných druhů. Směs je určena na vlh-
čí nebo dočasně vlhčí, případně i zas� něná stanoviště. Rostlinné druhy se navzájem doplňují, takže i změna 
hydrologických podmínek lokality umožní zapojení porostu a zachování druhové pestros� . Směs je vhodná 
pro břehy vodních toků, mokřady a poldry.
Složení: 
Trávy 90 %: bojínek luční ´Sobol´ 3 %, jílek vytrvalý ´Honzík´ 2 %, kostřava červená ´Mirka´ 5 %, kostřava čer-
vená pravá ´Tagera´ 13 %, kostřava červená trsnatá ´Fidelio´ 3 %, kostřava luční ´Otava´ 8 %, lipnice bahenní 
´Rožnovská´ 7 %, lipnice hajní ´Dekora´ 16 %, lipnice luční ´Balin´ 3 %, medyněk vlnatý ´Hola´ 5 %, metlice 
trsnatá 6 %, poháňka hřebenitá ´Rožnovská´ 8 %, psárka luční ´Zuberská´ 5 %, psineček obecný ´Polana´ 1 %, 
psineček veliký ´Václav´ 5 %
Byliny 7 %: bukvice lékařská 0,8 %, černohlávek obecný 0,4 %, chrastavec rolní 1 %, chrpa luční 0,2 %, jitrocel 
kopinatý 0,2 %, kmín kořenný ´Prochan´ 0,2 %, kohoutek luční 0,6 %, kopre� na irkutská 1,2 %, krvavec toten 
0,1 %, kuklík městský 0,5 %, kyprej vrbice 0,2 %, mrkev obecná ´Táborská žlutá´ 0,2 %, pryskyřník prudký 
0,1 %, rozrazil dlouholistý 0,3 %, řimbaba chocholičnatá 0,2 %, silenka dvoudomá 0,3 %, svízel bílý 0,3 %, 
škarda dvouletá 0,2 %, 
Jeteloviny 3 %: hrachor černý 0,3 %, hrachor luční 0,2 %, jetel luční ´Start´0,5 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 
1,5 %, tolice dětelová ´Ekola´ 0,5 % 
Doporučený výsevek: 5–8 g/m2
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VESNA - DRUHOVĚ OBOHACENÁ SMĚS DO SUCHA refl ektuje potřeby nízkého suchovzdorného dru-
hově pestrého společenstva s možnos�  výsevů v sadech, sušších oblastech nebo v lokalitách, kde není do-
statečně zajištěno využi�  usušené biomasy ke zkrmování hospodářskými zvířaty. Směs je vhodná ke spásání 
nebo kosení 1–2 × ročně se sběrem pokosené biomasy. Má pomalejší vývoj a vytváří méně biomasy. Použité 
odrůdy jsou domácího původu. 
Složení:
Trávy 95 %: kostřava drsnolistá 15 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 22 %, kostřava červená krátce vý-
běžkatá 18 %, kostřava červená trsnatá 10 %, kostřava žlábkatá 5 %, lipnice luční 14 %, psineček obecný 3 %, 
tomka vonná 8 %
Jeteloviny 5 %: jetel plazivý 0,2 %, š� rovník růžkatý 1,2 %, tolice dětelová 0,3 %, úročník bolhoj 1,5 %, viče-
nec ligrus 1,8 %
Doporučený výsevek: 2–5 g/m2

VYSOČINA (ARRHENATHERION) - REGIONÁLNÍ SMĚS PRO ŽĎÁRSKÉ VRCHY kromě českých odrůd 
komerčně dostupných druhů trav a jetelovin obsahuje směs osivo bylin striktně regionálního původu z oblas�  
Žďárských vrchů. Regionální směs mohla být namíchána díky spolupráci s neziskovou organizací Sdružení 
krajina a složení bylo konzultováno s botaniky Agentury ochrany přírody a krajiny. Louka vzniklá výsevem této 
směsi bude dobře prosperovat v mezofytních až vlhčích podmínkách podhorských oblas�  s vyššími srážkový-
mi úhrny nebo na plochách s vyšší hladinou spodní vody.
Složení:
Trávy 85 %: kostřava červená pravá ´Tagera´ 10 %, kostřava červená trsnatá ´Fidelio´ 5,4 %, lipnice luční ´Ba-
lin´ 15 %, ovsík vyvýšený ´Rožnovský´ 10 %, psárka luční ´Zuberská´ 15 %, psineček obecný ´Polana´ 10 %, srha 
laločnatá ´Dana´ 3 %, tomka vonná 0,3 %, trojštět žlutavý ´Horal´ 15 %, třeslice prostřední 1,3 %
Byliny 13 %: černohlávek obecný 2 %, chrastavec rolní 1,3 %, chrpa luční 0,45 %, kohoutek luční 1,35 %, 
kopre� na irkutská 1,25 %, krvavec toten 1,4 %, máchelka srstnatá 0,25 %, rdesno hadí kořen 2,6 %, silenka 
nadmutá 2,1 %, svízel syřišťový 0,1 %, zvonek okrouhlolistý 0,12 %, zvonek rozkladitý 0,08 %
Jeteloviny 2 %: hrachor luční 0,18 %, jetel luční ´Start´ 0,5 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 1,14 %, vikev 
ptačí 0,18 %
Doporučený výsevek: 2–5 g/m2

BROMION - REGIONÁLNÍ SMĚS PRO SUCHÉ TRÁVNÍKY širokolisté suché trávníky s dominancí druhů 
Brachypodium pinnatum (při využívání na pastvu) a Bromus erectus (při využívání na seč) se vyskytují na de-
vonských vápencích v Moravském krasu. Původ osiva bylin této směsi je přímo na území Moravského krasu a 
složení směsi bylo konzultováno s botaniky Chráněné krajinné oblas�  Moravský kras.
Složení: 
Trávy 80 %: bojínek tuhý 1 %, kostřava žlábkatá 16 %, lipnice luční ´Balin´ 20 %, sveřep vzpřímený 30 %, tom-
ka vonná 8 %, válečka prapořitá 5 %
Byliny 12 %: devaterník velkokvětý 0,5 %, divizna jižní rakouská 1,6 %, dobromysl obecná 0,2 %, hlaváč 
bledožlutý 1,2 %, chrpa čekánek 1,2 %, jitrocel kopinatý 1 %, jitrocel prostřední 0,6 %, krvavec menší 2,1 %, 
máchelka srstnatá 0,4 %, mrkev obecná pravá 0,1 %, prorostlík srpovitý 0,2 %, řebříček obecný 0,2 %, řepík 
lékařský 1,5 %, řimbaba chocholičnatá 0,8 %, svízel syřišťový 0,3 %, škarda dvouletá 0,1 %
Jeteloviny 8 %: hrachor luční 0,5 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 1,5 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 2%, vičenec 
ligrus ´Višňovský´ 2 %, vičenec písečný 2 %
Doporučený výsevek: 4 g/m2

KRÁSKA - KVĚTNATÁ LUČNÍ SMĚS obsahuje 57 rostlinných druhů. Mezofytní, travinobylinná směs, 
vytváří bohatý, pestře kvetoucí porost. Svým složením asociuje podhorskou louku. Její využi�  zabezpečuje, 
kromě předpokládaného zvýšení biodiverzity, také dostatek píce pro zkrmování hospodářskými zvířaty. Je 
vhodná pro použi�  ve vyšších nadmořských výškách a v krajině. KRÁSKA nahrazuje dřívější směs na přání 
RSM 8.1.1.
Složení: 
Trávy 70 %: bojínek luční ´Sobol´ 1 %, kostřava červená ´Viktorka´ 8 %, kostřava červená pravá ´Tagera´ 16 %, 
kostřava luční ´Otava´ 12 %, lipnice luční ´Balin´ 10 %, metlice trsnatá 3 %, ovsík vyvýšený ´Rožnovský´ 2 %, 
poháňka hřebenitá ´Rožnovská´ 5 %, psárka luční ´Zuberská´ 1 %, psineček obecný 3 %, srha laločnatá ´Dana´ 
1 %, tomka vonná 3 %, trojštět žlutavý ´Horal´ 3 %, třeslice prostřední 2 %
Byliny 25,3 %: bukvice lékařská 0,9 %, černohlávek obecný 1,2 %, dobromysl obecná 0,9 %, hvozdík kartouzek 
1,3 %, hvozdík kropenatý 0,8 %, chrastavec rolní 1,3 %, chrpa čekánek 0,2 %, chrpa luční 0,3 %, chrpa modrá 
0,2 %, jitrocel kopinatý 0,2 %, jitrocel prostřední 0,1 %, kmín kořenný ´Prochan´ 0,5 %, kohoutek luční 0,2 %, 
kopre� na irkutská 4 %, kozí brada luční 0,1 %, krvavec menší 0,5 %, krvavec toten 0,2 %, len vytrvalý 0,3 %, 
máchelka podzimní 0,5 %, máchelka srstnatá 0,4 %, mák vlčí 0,1 %, mochna přímá 0,8 %, mochna stříbrná 
0,7 %, mrkev obecná ´Táborská žlutá´ 0,3 %, rmen barvířský 0,5 %, řebříček obecný 0,5 %, řepík lékařský 
0,9 %, silenka nadmutá 1,7 %, smolnička obecná 0,5 %, svízel bílý 0,6 %, svízel syřišťový 0,5 %, šalvěj luční 
1,5 %, šalvěj přeslenitá 0,5 %, škarda dvouletá 0,1 %, třezalka tečkovaná 1,2 %, tužebník obecný 0,5 %, zvo-
nek klubkatý pravý 0,3 %
Jeteloviny 4,7 %: hrachor luční 0,2 %, jetel luční ´Start´ 0,2 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 1,9 %, tolice dětelo-
vá ´Ekola´ 0,1 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 0,7 %, vičenec ligrus ´Višňovský´ 1,6 %
Doporučený výsevek: 4–5 g/m2

ŽIVA - DRUHOVĚ OBOHACENÁ JETELOTRAVNÍ SMĚS je složena z českých odrůd vhodných pro použi�  
v krajině dle Standardu Agentury ochrany přírody a krajiny „Krajinné trávníky.“ 
Použi�  druhově obohacené jetelotravní směsi je určeno pro případy zatravňování orné půdy a jejího převodu 
na trvalé travní porosty, ale i pro zlepšení druhově nevyhovujících trvalých travních porostů v oblastech, kde 
chybí regionální směsi osiv. Směs je vhodná pro produkční zemědělské luční využi� .
Složení: 
Trávy 95 %: bojínek luční 10 %, kostřava červená 26 %, kostřava luční 14 %, lipnice luční 13 %, ovsík vyvýšený 
1 %, poháňka hřebenitá 12 %, psárka luční 12 %, srha laločnatá 4 %, trojštět žlutavý 3 %
Jeteloviny 5 %: jetel luční 1,2 %, jetel plazivý 0,8 %, š� rovník růžkatý 0,5 %, tolice dětelová 1 %, úročník 
bolhoj 0,5 %, vičenec ligrus 1 %
Doporučený výsevek: 30 kg/ha



VYSOČINA (ARRHENATHERION) - REGIONÁLNÍ SMĚS PRO ŽĎÁRSKÉ VRCHY kromě českých odrůd 
komerčně dostupných druhů trav a jetelovin obsahuje směs osivo bylin striktně regionálního původu z oblas�  
Žďárských vrchů. Regionální směs mohla být namíchána díky spolupráci s neziskovou organizací Sdružení 
krajina a složení bylo konzultováno s botaniky Agentury ochrany přírody a krajiny. Louka vzniklá výsevem této 
směsi bude dobře prosperovat v mezofytních až vlhčích podmínkách podhorských oblas�  s vyššími srážkový-
mi úhrny nebo na plochách s vyšší hladinou spodní vody.
Složení:
Trávy 85 %: kostřava červená pravá ´Tagera´ 10 %, kostřava červená trsnatá ´Fidelio´ 5,4 %, lipnice luční ´Ba-
lin´ 15 %, ovsík vyvýšený ´Rožnovský´ 10 %, psárka luční ´Zuberská´ 15 %, psineček obecný ´Polana´ 10 %, srha 
laločnatá ´Dana´ 3 %, tomka vonná 0,3 %, trojštět žlutavý ´Horal´ 15 %, třeslice prostřední 1,3 %
Byliny 13 %: černohlávek obecný 2 %, chrastavec rolní 1,3 %, chrpa luční 0,45 %, kohoutek luční 1,35 %, 
kopre� na irkutská 1,25 %, krvavec toten 1,4 %, máchelka srstnatá 0,25 %, rdesno hadí kořen 2,6 %, silenka 
nadmutá 2,1 %, svízel syřišťový 0,1 %, zvonek okrouhlolistý 0,12 %, zvonek rozkladitý 0,08 %
Jeteloviny 2 %: hrachor luční 0,18 %, jetel luční ´Start´ 0,5 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 1,14 %, vikev 
ptačí 0,18 %
Doporučený výsevek: 2–5 g/m2

BROMION - REGIONÁLNÍ SMĚS PRO SUCHÉ TRÁVNÍKY širokolisté suché trávníky s dominancí druhů 
Brachypodium pinnatum (při využívání na pastvu) a Bromus erectus (při využívání na seč) se vyskytují na de-
vonských vápencích v Moravském krasu. Původ osiva bylin této směsi je přímo na území Moravského krasu a 
složení směsi bylo konzultováno s botaniky Chráněné krajinné oblas�  Moravský kras.
Složení:
Trávy 80 %: bojínek tuhý 1 %, kostřava žlábkatá 16 %, lipnice luční ´Balin´ 20 %, sveřep vzpřímený 30 %, tom-
ka vonná 8 %, válečka prapořitá 5 %
Byliny 12 %: devaterník velkokvětý 0,5 %, divizna jižní rakouská 1,6 %, dobromysl obecná 0,2 %, hlaváč 
bledožlutý 1,2 %, chrpa čekánek 1,2 %, jitrocel kopinatý 1 %, jitrocel prostřední 0,6 %, krvavec menší 2,1 %, 
máchelka srstnatá 0,4 %, mrkev obecná pravá 0,1 %, prorostlík srpovitý 0,2 %, řebříček obecný 0,2 %, řepík 
lékařský 1,5 %, řimbaba chocholičnatá 0,8 %, svízel syřišťový 0,3 %, škarda dvouletá 0,1 %
Jeteloviny 8 %: hrachor luční 0,5 %, š� rovník růžkatý ´Táborák´ 1,5 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 2%, vičenec 
ligrus ´Višňovský´ 2 %, vičenec písečný 2 %
Doporučený výsevek: 4 g/m2

OLIGOTROFNÍ SMĚS PRO KRKONOŠE vznikla ve spolupráci s krkonošskými botaniky. Druhové složení 
směsi odpovídá přirozené druhové skladbě krkonošských luk. Směs je vhodná pro použi�  v oblas�  Krkonoš v 
sušších a méně živinami bohatých podmínkách. Složení směsi a volba českých odrůd je pro každou par� i této 
směsi konzultováno s botaniky Krkonošského národního parku.
Složení: 
Trávy 100%: kostřava červená dlouze výběžkatá ´Tagera´ 35 %, kostřava červená krátce výběžkatá ´Viktorka´ 
29 %, kostřava luční ´Otava´ 22 %, psineček obecný ´Vítek´5 %, tomka vonná ´Jitka´ 1 %, trojštět žlutavý 
´Horal´ 8 %
Doporučený výsevek: 15–20 g/m²

Směsi pro ekologickou obnovu travních porostů
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MEZOTROFNÍ SMĚS PRO KRKONOŠE vznikla ve spolupráci s krkonošskými botaniky. Druhové složení 
směsi odpovídá přirozené druhové skladbě krkonošských luk. Směs je vhodná pro použi�  v oblas�  Krkonoš ve 
vlhčích, živinami lépe zásobených podmínkách. 
Směs je v této oblas�  možné využít i pro zemědělské účely (zatravňování orné půdy, obnova travních poros-
tů). Pro zemědělské využi�  je k travní směsi možné přimíchat i jeteloviny (š� rovník růžkatý, jetel luční, jetel 
plazivý) s maximálním podílem ve směsi 3-5%. Složení směsi a volba českých odrůd je pro každou par� i této 
směsi konzultováno s botaniky Krkonošského národního parku. 
Složení: 
Trávy 100%: bojínek luční ´Sobol´1 8%, kostřava červená dlouze výběžkatá ´Tagera´ 40 %, ovsík vyvýšený ´Rož-
novský´ 3 %, psárka luční ´Zuberská´ 18 %, srha laločnatá ´Dana´ 12 %, trojštět žlutavý ´Horal´ 9 %
Doporučený výsevek: 15–20 g/m²

ŽIVA - DRUHOVĚ OBOHACENÁ JETELOTRAVNÍ SMĚS je složena z českých odrůd vhodných pro použi�  
v krajině dle Standardu Agentury ochrany přírody a krajiny „Krajinné trávníky.“ 
Použi�  druhově obohacené jetelotravní směsi je určeno pro případy zatravňování orné půdy a jejího převodu 
na trvalé travní porosty, ale i pro zlepšení druhově nevyhovujících trvalých travních porostů v oblastech, kde 
chybí regionální směsi osiv. Směs je vhodná pro produkční zemědělské luční využi� .
Složení: 
Trávy 95 %: bojínek luční 10 %, kostřava červená 26 %, kostřava luční 14 %, lipnice luční 13 %, ovsík vyvýšený 
1 %, poháňka hřebenitá 12 %, psárka luční 12 %, srha laločnatá 4 %, trojštět žlutavý 3 %
Jeteloviny 5 %: jetel luční 1,2 %, jetel plazivý 0,8 %, š� rovník růžkatý 0,5 %, tolice dětelová 1 %, úročník 
bolhoj 0,5 %, vičenec ligrus 1 %
Doporučený výsevek: 30 kg/ha

VESNA - DRUHOVĚ OBOHACENÁ SMĚS DO SUCHA refl ektuje potřeby nízkého suchovzdorného dru-
hově pestrého společenstva s možnos�  výsevů v sadech, sušších oblastech nebo v lokalitách, kde není do-
statečně zajištěno využi�  usušené biomasy ke zkrmování hospodářskými zvířaty. Směs je vhodná ke spásání 
nebo kosení 1–2 × ročně se sběrem pokosené biomasy. Má pomalejší vývoj a vytváří méně biomasy. Použité 
odrůdy jsou domácího původu. 
Složení:
Trávy 95 %: kostřava drsnolistá 15 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 22 %, kostřava červená krátce vý-
běžkatá 18 %, kostřava červená trsnatá 10 %, kostřava žlábkatá 5 %, lipnice luční 14 %, psineček obecný 3 %, 
tomka vonná 8 %
Jeteloviny 5 %: jetel plazivý 0,2 %, š� rovník růžkatý 1,2 %, tolice dětelová 0,3 %, úročník bolhoj 1,5 %, viče-
nec ligrus 1,8 %
Doporučený výsevek: 2–5 g/m2
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 Pro radost!

VOŇAVÝ DOUŠEK - BYLINKOVÁ SMĚS obsahuje osivo 15 bylin vhodných na přípravu vlastních voňavých 
bylinných čajů. Výsev směsi „Voňavý doušek“ umožňuje podílet se na přípravě lahodného nápoje od počátku 
vzcházení rostlin, čímž je zajištěna kvalitní a věrohodná péče pěs� tele bez aplikace chemických přípravků 
a hnojiv. Půda pro založení porostu bylinkové směsi musí být dostatečně prokypřená, bez plevelů a neměla by 
mít, stejně, jako je tomu u všech travinobylinných směsí, vysoký obsah živin. Vývoj porostu trvá 2-3 roky.
Složení: 
Byliny 98 %: bukvice lékařská 8 %, divizna velkokvětá ´Zlata´ 3 %, dobromysl obecná 12 %, heřmánek pravý 
11 %, jitrocel kopinatý 5 %, levandule lékařská 6 %, mateřídouška vejčitá 6 %, meduňka lékařská ´Citra´ 15 
%, řebříček obecný 3 %, řepík lékařský 7 %, sléz maurský 1 %, topolovka růžová černá ´Krajová´ 1 %, třezalka 
tečkovaná 8 %, yzop lékařský ´Blankyt´ 12 %
Letničky 2 %: měsíček lékařský ´Plamen´ 2 %
Doporučený výsevek: 2 g/m2

 Směsi pro zelené střechy

Druhově pestré porosty na zelených střechách jsou ovlivňovány nejen sklonem a expozicí, ale 
především mocností vegetačního substrátu, který lze v závislosti na únosnosti střechy různě 
modelovat a vytvářet tak kreativním výběrem směsi vhodné podmínky pro podporu biodiver-
zity. Pro výsevy na zelených střechách lze použít samostatně směs bylin, směs travin nebo 
dokonce i směs letniček. Tyto směsi lze mezi sebou v různých poměrech při výsevu míchat 
a vytvářet tak na jednom stanovišti širokou škálu porostů, které nejenom, že mohou tvořit 
pestrou mozaiku květů, ale také budou nabízet včelí pastvu, poskytovat domov drobným ži-
vočichům, motýlům a hmyzu.

TRAVNÍ BIODIVERZITNÍ SMĚS na střechy obsahuje 15 druhů suchovzdorných nízkých travin, takže je její 
použi� , kromě míchání s bylinnou a letničkovou směsí, také v použi�  pro fotovoltaické a biosolární zelené stře-
chy, kde nesmí porost tyto panely zas� nit. 
Složení: psineček obecný ́ Polana´ 5 %, tomka vonná 15 %, třeslice prostřední 8 %, metlice trsnatá 5 %, kostřava 
sivá 7 %, kostřava červená pravá ´Tagera´ 7 %, kostřava červená ´Mirka´ 6 %, kostřava červená trsnatá ´Fidelio´ 
5 %, kostřava žlábkatá 12 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 10 %, smělek š� hlý 5 %, strdivka sedmihradská 5 %, 
bojínek tuhý 2 %, lipnice úzkolistá 3 %, lipnice smáčknutá 5 %
Doporučený výsevek: 2–4 g/m2

BYLINNÁ BIODIVERZITNÍ SMĚS na střechy obsahuje 40 druhů suchovzdorných bylin vhodných pro tyto 
extrémní podmínky. Některé krátkověké druhy se mohou přesévat, takže vzhled porostu je v čase proměnlivý. 
Bylinnou směs lze na střechách míchat se směsí travní i letničkovou.
Složení: řebříček obecný 3 %, rmen barvířský 4,2 %, orlíček planý 1,8 %, zvonek broskvolistý 1,5 %, chrpa mod-
rá 3,8 %, chrpa luční 2,8 %, čekanka obecná 2,2 %, klinopád obecný 1,9 %, hvozdík kartouzek 4,2 %, hvozdík 
kropenatý 2,1 %, hadinec obecný 2,4 %, svízel bílý 1,8 %, svízel syřišťový 2,4 %, devaterník velkokvětý 4,6 %, 
třezalka tečkovaná 2,8 %, chrastavec rolní 3,5 %, kopre� na irkutská 3,5 %, len rakouský 2,5 %, len vytrvalý 
1,8 %, smolnička obecná 5,1 %, heřmánek pravý 0,2 %, dobromysl obecná 3,7 %, mák vlčí 0,5 %, jitrocel pro-
střední 3,2 %, mochna stříbrná 4,4 %, mochna přímá 2,8 %, černohlávek velkokvětý 1 %, černohlávek obecný 
2,5 %, šalvěj hajní 1,2 %, šalvěj lékařská 3,6 %, šalvěj přeslenitá 2,4 %, krvavec menší 1,8 %, hlaváč bledožlutý 
2,2 %, silenka nící 2,6 %, silenka nadmutá 2,8 %, čistec přímý 3,2 %, mateřídouška vejčitá 1,8 %, divizna vel-
kokvětá 0,2 %, divizna černá 0,1 %, rozrazil ožankový 1,9 %
Doporučený výsevek: 2–4 g/m2

LETNIČKOVÁ BIODIVERZITNÍ SMĚS na střechy obsahuje 25 druhů letniček, které vytvoří barevný efekt již 
v roce založení, pokud je respektován jarní termín výsevu. Jednotlivé druhy se mohou přesévat, takže celkový 
vzhled porostu se neustále mění. Letničkovou směs je možné při výsevu míchat s bylinnou i travní směsí pro 
zelené střechy. Použi�  této směsi je možné pouze na zelených střechách v sídlech.
Složení: hledík větší ´Mix´ 6 %, orlíček ´Mix´ 3,5 %, zvonek broskvolistý 1 %, astra čínská ´Pompon red and whi-
te´ 3,2 %, chrpa modrá ´Ball mix´ 4,1 %, chrpa císařská ´Směs barev´ 5,8 %, ostrožka stračka  ´Modrofi alová´ 
2,3 %, krásnoočko různolisté ´Golden Crown´ 3,9 %, krásenka zpeřená ´Dwarf sensa� on mix´ 4,6 %, krásenka 
zpeřená ´Vega raná´ 3,7 %, sluncovka kalifornská ´Směs´ 5,2 %, šáter ozdobný  ´Coven Garden Market´ 3,7 %, 
kopre� na kalužní ´Sněhurka´ 1,8 %, kopre� na kýlnatá ´Polárka´ 1,3 %, iberka okoličnatá ´Fairy mix´ 5,2 %, ko-
pre� na ´Silver princess´ 6,8 %, len vytrvalý ´Blue´ 2,3 %, len velkokvětý ´Červený´ 4,2 %, len velkokvětý ´Směs´ 
2,2 %, černucha východní ´Transformer´ 3,9 %, jazylka chobotnatá ´Bolero Mix´ 6,7 %, šalvěj zahradní ´Tricolor 
mix´ 3,2 %, kravinec polní ´Pink beauty´ 5,8 %, hlaváč černopurpurový ´Double mix´ 4,6 %, ostálka haageova 
´Směs´ 5 %
Doporučený výsevek: 2–4 g/m2
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JITŘENKA - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS PRO FOTOVOLTAIKU obsahuje 32 rostlinných druhů. Směs byla 
vyvinuta pro suchá stanoviště s požadavkem na nízký vzrůst s možnos�  výsevu pod fotovoltaické panely na ze-
lených střechách. Těmito svými vlastnostmi ji lze dobře použít i na rafové plochy golfových hřišť, kde este� cky 
působí a vytváří malé množství biomasy.
Složení: Trávy 60 %: psineček obecný ´Polana´ 3 %, tomka vonná 6 %, metlice trsnatá 3 %, kostřava sivá 3 %, 
kostřava červená pravá ´Tagera´ 12 %, kostřava červená ´Mirka´ 6 %, kostřava červená trsnatá ´Fidelio´ 5 %, 
kostřava žlábkatá 10 %, smělek š� hlý 2 %, lipnice úzkolistá 5 %, lipnice hajní ´Dekora´ 5 %
Byliny 40 % : řebříček obecný 2 %, rmen barvířský 1,8 %, hvozdík kartouzek 6 %, hvozdík kropenatý 
3 %, svízel bílý 0,8 %, svízel syřišťový 0,8 %, devaterník velkokvětý 3 %, len rakouský 1 %, len vytrvalý 1 %, 
smolnička obecná 2 %, dobromysl obecná 1,5 %, jitrocel prostřední 1 %, mochna stříbrná 1,8 %, černohlávek 
obecný 1 %, šalvěj hajní 1,7 %, hlaváč bledožlutý 1,2 %, silenka nící 0,8 %, silenka nadmutá 2,5 %, čistec přímý 
2,4 %, mateřídouška vejčitá 3,2 %, rozrazil ožankový 1,5 %
Doporučený výsevek: 6–8 g/m2

SLUNOVRAT – KVĚTNATÁ LOUKA DO SUCHA PRO NÁROČNÉ obsahuje 58 rostlinných druhů. Hvoz-
díky, len, devaterník, třezalka a rozrazil ve směsi s nízkými kostřavami, smělkem a tomkou nabízí úchvatnou 
podívanou, jak v rodinné zahradě, tak i v krajině. Směs doprovází písčité cesty kolem starých zdí v klášterních 
zahradách a zámeckých parcích. Nižší vzrůst a suchovzdornost předurčují SLUNOVRATU velkou budoucnost. 
Použi�  této směsi je možné i na střešních zahradách.
Složení: 
Trávy 70 %: kostřava červená ´Mirka´ 10 %, kostřava červená pravá ´Tagera´ 13 %, kostřava červená trsnatá 
´Zulu´ 10 %, kostřava drsnolistá ´Dorotka´ 13 %, kostřava žlábkatá 6 %, lipnice luční ´Balin´ 5 %, lipnice smáčk-
nutá 1,6 %, metlice trsnatá 1 %, psineček obecný ´Highland´ 5,8 %, smělek jehlancovitý 1,6 %, tomka vonná 
3 %
Byliny 27 %: čekanka obecná 0,2 %, černohlávek obecný 0,6 %, čistec přímý 0,5 %, devaterník velkokvětý 
0,3 %, dobromysl obecná 0,9 %, heřmánek pravý 0,2 %, hlaváč bledožlutý 0,3 %, hvozdík kartouzek 1 %, hvoz-
dík kropenatý 0,2 %, hvozdík svazčitý 1,8 %, chrpa luční 0,2 %, chrpa modrá 0,5 %, jitrocel prostřední 
0,3 %, klinopád obecný 0,2 %, kmín kořenný ´Prochan´ 0,3 %, kohoutek věncový 0,5 %, kopre� na irkutská 
1,1 %, krvavec menší 1,2 %, len rakouský 0,6 %, len vytrvalý 0,7 %, levandule lékařská 0,4 %, máchelka srst-
natá 0,1 %, mák vlčí 0,2 %, mateřídouška vejčitá 0,6%, mochna přímá 1,9 %, mochna stříbrná 1,7 %, mrkev 
obecná ´Táborská žlutá´ 0,2 %, rmen barvířský 1 %, rozrazil ožankový 0,3 %, řebříček obecný 0,3 %, řepík 
lékařský 1,3 %, řimbaba chocholičnatá 0,4 %, silenka nadmutá 1,2 %, silenka nící 0,2 %, smolnička obecná 
0,7 %, svízel bílý 0,6 %, svízel syřišťový 0,8 %, šalvěj hajní 0,1 %, šalvěj luční 1,4 %, šalvěj přeslenitá 0,4 %, 
šedivka šedá 0,3 %, třezalka tečkovaná 0,9 %, yzop lékařský ´Blankyt´ 0,4 %
Jeteloviny 3 %: š� rovník růžkatý ´Táborák´ 0,7 %, tolice dětelová ´Ekola´ 0,2 %, úročník bolhoj ´Pamir´ 0,8 %, 
vičenec ligrus ´Višňovský´ 1,3 % 
Doporučený výsevek: 4–6 g/m2

VV-3/2 OKRASNÁ SMĚS DO SUCHÝCH PODMÍNEK BEZ LIPNICE LUČNÍ vytváří tmavý, mimořádně 
jemný, úzkolistý a homogenní porost. Složení směsi pouze z tenkolistých kostřav červených a kostřavy drsno-
listé umožňuje aplikovat na porost selek� vní graminicidy pro�  trávovitým plevelům a získat tak dokonale čistý 
okrasný trávník. Směs je vhodná pro zakládání zelených střech.
Složení: kostřava červená dlouze výběžkatá ‚Barjessica‘ 15 %, kostřava červená dlouze výběžkatá ‚Barus� c‘ 
10 %, kostřava červená krátce výběžkatá ‚Barpearl‘ 10 %, kostřava červená krátce výběžkatá ‚Barmalia‘ 10 %, 
kostřava červená trsnatá ‚Musica‘ 10 %, kostřava červená trsnatá ‚Wagner 1‘ 15 %, kostřava drsnolistá ‚Hard-
top‘ 30 %
Doporučený výsevek: 25–30 g/m2

 obsahuje 32 rostlinných druhů. Směs byla 
vyvinuta pro suchá stanoviště s požadavkem na nízký vzrůst s možnos�  výsevu pod fotovoltaické panely na ze-
lených střechách. Těmito svými vlastnostmi ji lze dobře použít i na rafové plochy golfových hřišť, kde este� cky 

 psineček obecný ´Polana´ 3 %, tomka vonná 6 %, metlice trsnatá 3 %, kostřava sivá 3 %, 
kostřava červená pravá ´Tagera´ 12 %, kostřava červená ´Mirka´ 6 %, kostřava červená trsnatá ´Fidelio´ 5 %, 

 řebříček obecný 2 %, rmen barvířský 1,8 %, hvozdík kartouzek 6 %, hvozdík kropenatý 
3 %, svízel bílý 0,8 %, svízel syřišťový 0,8 %, devaterník velkokvětý 3 %, len rakouský 1 %, len vytrvalý 1 %, 
smolnička obecná 2 %, dobromysl obecná 1,5 %, jitrocel prostřední 1 %, mochna stříbrná 1,8 %, černohlávek 
obecný 1 %, šalvěj hajní 1,7 %, hlaváč bledožlutý 1,2 %, silenka nící 0,8 %, silenka nadmutá 2,5 %, čistec přímý 
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vyvinuta pro suchá stanoviště s požadavkem na nízký vzrůst s možnos�  výsevu pod fotovoltaické panely na ze-
lených střechách. Těmito svými vlastnostmi ji lze dobře použít i na rafové plochy golfových hřišť, kde este� cky 

 psineček obecný ´Polana´ 3 %, tomka vonná 6 %, metlice trsnatá 3 %, kostřava sivá 3 %, 
kostřava červená pravá ´Tagera´ 12 %, kostřava červená ´Mirka´ 6 %, kostřava červená trsnatá ´Fidelio´ 5 %, 
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Použité druhy rostlin

český název slovenský názov polskie imię
Agrostis capillaris psineček obecný psinček tenučký mietlica pospolita
Agrostis gigantea psineček veliký psinček obrovský mietlica olbrzymia
Alopecurus pratensis psárka luční psiarka lúčna wyczyniec łąkowy
Anthoxanthum odoratum tomka vonná tomka voňavá tomka wonna
Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený ovsík obyčajný pravý rajgras wyniosły
Briza media třeslice prostřední kraslica prostredná drżączka średnia
Bromus erectus sveřep vzpřímený stoklas vzpriamený stokłosa prosta
Bromus inermis sveřep bezbranný stoklas bezosťový stokłosa bezostna
Cynosurus cristatus poháňka hřebenitá hrebienka obyčajná grzebienica pospolita
Dactylis glomerata srha laločnatá reznačka laločnatá kupkówka pospolita
Deschampsia caespitosa metlice trsnatá metlica trsnatá śmiałek darniowy
Deschampsia flexuosa metlička křivolaká metluška krivolaká śmiałek pogięty
Festuca arundinacea kostřava rákosovitá kostrava trsťovníkovitá kostrzewa trzcinowa
Festuca pratensis kostřava luční kostrava lúčna kostrzewa łąkowa
Festuca rubra commutata kostřava červená trsnatá kostrava červená trsnatá kostrzewa czerwona
Festuca rubra rubra kostřava červená pravá kostrava červená pravá kostrzewa czerwona
Festuca rubra trichophylla kostřava červená kostrava červená výbežkatá kostrzewa czerwona
Festuca rupicola kostřava žlábkatá kostrava žliabkatá kostrzewa bruzdkowana
Festuca trachyphylla kostřava drsnolistá kostrava tuhá kostrzewa murawowa
Festuca valesiaca kostřava walliská kostrava valeská kostrzewa walezyjska
Holcus lanatus medyněk vlnatý medúnok vlnatý kłosówka wełnista
Koeleria macrantha smělek štíhlý ometlina štíhla strzęplica nadobna
Koeleria pyramidata smělek jehlancovitý ometlina ihlanovitá strzęplica piramidalna
Lolium multiflorum Lam. var. italicumjílek mnohokvětý italský mätonoh mnohokvetý talianský życica wielokwiatowa
Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicumjílek mnohokvětý jednoletý mätonoh mnohokvetý jednoročný życica wielokwiatowa
Lolium perenne jílek vytrvalý mätonoh trváci życica trwała
Phleum bertolonii bojínek hlíznatý timotejka uzlovitá tymotka kolankowata
Phleum phleoides bojínek tuhý timotejka tuhá tymotka Boehmera 
Phleum pratense bojínek luční timotejka lúčna tymotka łąkowa
Poa angustifolia l ipnice úzkolistá lipnica úzkolistá wiechlina wąskolistna
Poa compressa l ipnice smáčknutá lipnica stlačená wiechlina spłaszczona
Poa nemoralis l ipnice hajní l ipnica hájna wiechlina gajowa
Poa palustris l ipnice bahenní lipnica močiarna wiechlina błotna
Poa pratensis l ipnice luční l ipnica lúčna wiechlina łąkowa
Trisetum flavescens trojštět žlutavý trojštet žltkastý konietlica łąkowa

TRÁVY

BYLINY
český název slovenský názov polskie imię

Agrimonia eupatoria řepík lékařský repík lekársky rzepik pospolity
Agrimonia procera řepík vonný repík voňavý rzepik wonny
Achillea colina řebříček chlumní rebríček kopcový krwawnik pagórkowy
Achillea millefolium řebříček obecný rebríček obyčajný krwawnik pospolity
Achillea ptarmica řebříček bertrám rebríček bertrámový krwawnik kichawiec
Alcea rosea topolovka růžová ibiš ružový malwa różowa
Allium schoenoprasum pažitka pobřežní cesnak pažítkový alpínsky czosnek szczypiorek
Althaea officinalis proskurník lékařský ibiš lekársky prawoślaz lekarski
Angelica sylvestris andělika lesní angelika lesná dzięgiel leśny
Anchusa officinalis pilát lékařský smohla lekárska farbownik lekarski
Anthemis tinctoria rmen barvířský rumanovec farbiarsky rumian żółty
Anthericum ramosum bělozářka větevnatá  jagavka konáristá pajęcznica gałęzista
Anthriscus cerefolium kerblík třebule trebuľka voňavá trybula ogrodowa
Anthriscus sylvestris kerblík lesní trebuľka lesná trybula leśna
Aquilegia vulgaris orlíček planý orlíček obyčajný orlik pospolity
Aster amellus hvězdnice chlumní astra kopcová aster gawędka
Astrantia major jarmanka větší jarmanka väčšia jarzmianka większa
Bellis perrenis sedmikráska obecná sedmokráska obyčajná stokrotka pospolita
Berteroa incana šedivka šedá šedivka sivá pyleniec pospolity
Betonica officinalis bukvice lékařská betonika lekárska bukwica zwyczajna
Bistorta major rdesno hadí kořen hadovník väčší rdest wężownik
Brachypodium pinnatum Válečka prapořitá mrvica peristá kłosownica pierzasta
Brachypodium sylvaticum Válečka lesní mrvica lesná kłosownica leśna
Bupleurum falcatum Prorostlík srpovitý prerastlík kosákovitý przewiercień sierpowaty
Campanula glomerata Zvonek klubkatý zvonček klbkatý dzwonek skupiony
Campanula patula zvonek rozkladitý zvonček konáristý dzwonek rozpierzchły
Campanula persicifolia zvonek broskvolistý zvonček broskyňolistý dzwonek brzoskwiniolistny
Campanula rapunculoides zvonek řepkovitý zvonček repkovitý dzwonek jednostronny
Campanula rotundifolia zvonek okrouhlolistý zvonček okrúhlolistý dzwonek okrągłolistny
Campanula trachelium zvonek kopřivolistý zvonček žihľavolistý dzwonek pokrzywolistny
Carum carvi kmín kořenný rasca lúčna kminek zwyczajny
Centaurea jacea chrpa luční nevädzovec lúčny chaber łąkowy
Centaurea scabiosa chrpa čekánek nevädzník hlaváčovitý chaber driakiewnik
Centaurea stoebe chrpa latnatá nevädzka porýnska chaber nadreński
Cichorium intybus čekanka obecná čakanka obyčajná cykoria podróżnik
Clinopodium vulgare klinopád obecný jarva obyčajná klinopodium pospolite
Consolida regalis ostrožka stračka ostrožka stračka ostróżeczka polna
Coriandrum sativum koriandr setý koriander siaty kolendra siewna
Crepis biennis škarda dvouletá škarda dvojročná pępawa dwuletnia
Cynoglossum officinale užanka lékařská psojazyk lekársky ostrzeń pospolity

český název slovenský názov polskie imię
Agrimonia eupatoria řepík lékařský repík lekársky rzepik pospolity
Agrimonia procera řepík vonný repík voňavý rzepik wonny
Achillea colina řebříček chlumní rebríček kopcový krwawnik pagórkowy
Achillea millefolium řebříček obecný rebríček obyčajný krwawnik pospolity
Achillea ptarmica řebříček bertrám rebríček bertrámový krwawnik kichawiec
Alcea rosea topolovka růžová ibiš ružový malwa różowa
Allium schoenoprasum pažitka pobřežní cesnak pažítkový alpínsky czosnek szczypiorek
Althaea officinalis proskurník lékařský ibiš lekársky prawoślaz lekarski
Angelica sylvestris andělika lesní angelika lesná dzięgiel leśny
Anchusa officinalis pilát lékařský smohla lekárska farbownik lekarski
Anthemis tinctoria rmen barvířský rumanovec farbiarsky rumian żółty
Anthericum ramosum bělozářka větevnatá  jagavka konáristá pajęcznica gałęzista
Anthriscus cerefolium kerblík třebule trebuľka voňavá trybula ogrodowa
Anthriscus sylvestris kerblík lesní trebuľka lesná trybula leśna
Aquilegia vulgaris orlíček planý orlíček obyčajný orlik pospolity
Aster amellus hvězdnice chlumní astra kopcová aster gawędka
Astrantia major jarmanka větší jarmanka väčšia jarzmianka większa
Bellis perrenis sedmikráska obecná sedmokráska obyčajná stokrotka pospolita
Berteroa incana šedivka šedá šedivka sivá pyleniec pospolity
Betonica officinalis bukvice lékařská betonika lekárska bukwica zwyczajna
Bistorta major rdesno hadí kořen hadovník väčší rdest wężownik
Brachypodium pinnatum Válečka prapořitá mrvica peristá kłosownica pierzasta
Brachypodium sylvaticum Válečka lesní mrvica lesná kłosownica leśna
Bupleurum falcatum Prorostlík srpovitý prerastlík kosákovitý przewiercień sierpowaty
Campanula glomerata Zvonek klubkatý zvonček klbkatý dzwonek skupiony
Campanula patula zvonek rozkladitý zvonček konáristý dzwonek rozpierzchły
Campanula persicifolia zvonek broskvolistý zvonček broskyňolistý dzwonek brzoskwiniolistny
Campanula rapunculoides zvonek řepkovitý zvonček repkovitý dzwonek jednostronny
Campanula rotundifolia zvonek okrouhlolistý zvonček okrúhlolistý dzwonek okrągłolistny
Campanula trachelium zvonek kopřivolistý zvonček žihľavolistý dzwonek pokrzywolistny
Carum carvi kmín kořenný rasca lúčna kminek zwyczajny
Centaurea jacea chrpa luční nevädzovec lúčny chaber łąkowy
Centaurea scabiosa chrpa čekánek nevädzník hlaváčovitý chaber driakiewnik
Centaurea stoebe chrpa latnatá nevädzka porýnska chaber nadreński
Cichorium intybus čekanka obecná čakanka obyčajná cykoria podróżnik
Clinopodium vulgare klinopád obecný jarva obyčajná klinopodium pospolite
Consolida regalis ostrožka stračka ostrožka stračka ostróżeczka polna
Coriandrum sativum koriandr setý koriander siaty kolendra siewna
Crepis biennis škarda dvouletá škarda dvojročná pępawa dwuletnia
Cynoglossum officinale užanka lékařská psojazyk lekársky ostrzeń pospolity
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Daucus carota mrkev obecná mrkva obyčajná marchew zwyczajna
Dianthus armeria hvozdík svazčitý klinček zväzkovitý goździk kosmaty
Dianthus carthusianorum hvozdík kartouzek klinček kartuziánsky pravý goździk kartuzek
Dianthus deltoides hvozdík kropenatý klinček slzičkový goździk kropkowany
Dianthus superbus sylvestris hvozdík pyšný lesní klinček pyšný pravý goździk pyszny
Echium vulgare hadinec obecný hadinec obyčajný żmijowiec zwyczajny
Fagopyrum esculentum pohanka obecná pohánka jedlá gryka zwyczajna
Filipendula vulgaris tužebník obecný túžobník obyčajný wiązówka bulwkowa
Foeniculum vulgare fenykl kořeninový fenikel obyčajný fenkuł włoski
Galium album svízel bílý lipkavec biely przytulia biała
Galium sylvaticum svízel lesní l ipkavec lesný przytulia leśna
Galium verum svízel syřišťový lipkavec pravý przytulia właściwa
Galium Wirtgenii svízel wirtgenův lipkavec Wirtgenov przytulia Wirtgena
Geranium palustre kakost bahenní pakost močiarny bodziszek błotny
Geranium pratense kakost luční pakost lúčny bodziszek łąkowy
Geranium pyrenaicum kakost pyrenejský pakost pyrenejský bodziszek pirenejski
Geranium robertianum kakost smrdutý pakost smradľavý bodziszek cuchnący
Geranium sanguineum kakost krvavý pakost krvavý bodziszek czerwony
Geranium sylvaticum kakost lesní pakost lesný bodziszek leśny
Geum rivale kuklík potoční kuklík potočný kuklik zwisły
Geum urbanum kuklík městský kuklík mestský kuklik pospolity
Helianthemum grandiflorum devaterník velkokvětý devätorník veľkokvetý pravý posłonek rozesłany
Hypericum maculatum třezalka skvrnitá ľubovník škvrnitý dziurawiec czteroboczny
Hypericum perforatum třezalka tečkovaná ľubovník bodkovaný dziurawiec zwyczajny
Hypochaeris maculata prasetník plamený prasatnica škvrnitá prosienicznik plamisty
Hypochaeris radicata prasetník kořenatý prasatník krátkokoreňový prosienicznik szorstki
Hyssopus officinalis yzop lékařský yzop lekársky hyzop lekarski
Isatis tinctoria boryt barvířský farbovník obyčajný irzet barwierski
Knautia arvensis chrastavec rolní chrastavec roľný świerzbnica polna
Lavandula officinalis levandule lékařská Levandula lékárska lawenda wąskolistna
Leontodon autumnalis máchelka podzimní púpavec jesenný brodawnik jesienny
Leontodon hispidus máchelka srstnatá púpavec srstnatý brodawnik zwyczajny
Leucanthemum vulgare kopretina irkutská margaréta biela jastrun właściwy
Linum austriacum len rakouský ľan rakúsky len austriacki
Linum perenne len vytrvalý ľan konáristy len trwały
Linum usitatissimum len setý ľan siaty len zwyczajny
Lychnis coronaria kohoutek věncový kukučka vencová firletka kwiecista
Lychnis flos-cuculi kohoutek luční kukučka lučná firletka poszarpana
Lychnis viscaria smolnička obecná smolnička obyčajná smółka pospolita
Lythrum salicaria kyprej vrbice vrbica vrbolistá krwawnica pospolita
Malva alcea sléz velkokvětý slez l iečivý ślaz zygmarek
Malva mauritiana sléz maurský slez maurský ślaz maurytański
Malva moschata sléz pižmový slez pižmový ślaz piżmowy
Malva sylvestris sléz lesní slez lesný ślaz dziki
Malva verticillata sléz přeslenitý slez kŕmny ślaz okółkowy
Marrubium vulgare jablečník obecný jablčník obyčajný szanta zwyczajna
Matricaria chamomilla heřmánek pravý rumanček pravý rumianek pospolity
Melissa officinalis meduňka lékařská medovka lekárska melisa lekarska
Mentha longifolia máta dlouholistá mäta dlholistá mięta długolistna

český název slovenský názov polskie imię
Agrimonia eupatoria řepík lékařský repík lekársky rzepik pospolity
Agrimonia procera řepík vonný repík voňavý rzepik wonny
Achillea colina řebříček chlumní rebríček kopcový krwawnik pagórkowy
Achillea millefolium řebříček obecný rebríček obyčajný krwawnik pospolity
Achillea ptarmica řebříček bertrám rebríček bertrámový krwawnik kichawiec
Alcea rosea topolovka růžová ibiš ružový malwa różowa
Allium schoenoprasum pažitka pobřežní cesnak pažítkový alpínsky czosnek szczypiorek
Althaea officinalis proskurník lékařský ibiš lekársky prawoślaz lekarski
Angelica sylvestris andělika lesní angelika lesná dzięgiel leśny
Anchusa officinalis pilát lékařský smohla lekárska farbownik lekarski
Anthemis tinctoria rmen barvířský rumanovec farbiarsky rumian żółty
Anthericum ramosum bělozářka větevnatá  jagavka konáristá pajęcznica gałęzista
Anthriscus cerefolium kerblík třebule trebuľka voňavá trybula ogrodowa
Anthriscus sylvestris kerblík lesní trebuľka lesná trybula leśna
Aquilegia vulgaris orlíček planý orlíček obyčajný orlik pospolity
Aster amellus hvězdnice chlumní astra kopcová aster gawędka
Astrantia major jarmanka větší jarmanka väčšia jarzmianka większa
Bellis perrenis sedmikráska obecná sedmokráska obyčajná stokrotka pospolita
Berteroa incana šedivka šedá šedivka sivá pyleniec pospolity
Betonica officinalis bukvice lékařská betonika lekárska bukwica zwyczajna
Bistorta major rdesno hadí kořen hadovník väčší rdest wężownik
Brachypodium pinnatum Válečka prapořitá mrvica peristá kłosownica pierzasta
Brachypodium sylvaticum Válečka lesní mrvica lesná kłosownica leśna
Bupleurum falcatum Prorostlík srpovitý prerastlík kosákovitý przewiercień sierpowaty
Campanula glomerata Zvonek klubkatý zvonček klbkatý dzwonek skupiony
Campanula patula zvonek rozkladitý zvonček konáristý dzwonek rozpierzchły
Campanula persicifolia zvonek broskvolistý zvonček broskyňolistý dzwonek brzoskwiniolistny
Campanula rapunculoides zvonek řepkovitý zvonček repkovitý dzwonek jednostronny
Campanula rotundifolia zvonek okrouhlolistý zvonček okrúhlolistý dzwonek okrągłolistny
Campanula trachelium zvonek kopřivolistý zvonček žihľavolistý dzwonek pokrzywolistny
Carum carvi kmín kořenný rasca lúčna kminek zwyczajny
Centaurea jacea chrpa luční nevädzovec lúčny chaber łąkowy
Centaurea scabiosa chrpa čekánek nevädzník hlaváčovitý chaber driakiewnik
Centaurea stoebe chrpa latnatá nevädzka porýnska chaber nadreński
Cichorium intybus čekanka obecná čakanka obyčajná cykoria podróżnik
Clinopodium vulgare klinopád obecný jarva obyčajná klinopodium pospolite
Consolida regalis ostrožka stračka ostrožka stračka ostróżeczka polna
Coriandrum sativum koriandr setý koriander siaty kolendra siewna
Crepis biennis škarda dvouletá škarda dvojročná pępawa dwuletnia
Cynoglossum officinale užanka lékařská psojazyk lekársky ostrzeń pospolity
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Nicotiana alata tabák křídlatý tabak krídlatý tytoń oskrzydlony
Nicotiana x sanderae tabák okrasný trubkovitý tabak okrasný tytoń Sandera
Oenothera biennis pupalka dvouletá pupalka dvojročná wiesiołek dwuletni
Origanum vulgare dobromysl obecná pamajorán obyčajný lebiodka pospolita
Phacelia tanacetifolia svazenka vratičolistá facélia vratičolistá facelia błękitna
Pimpinella saxifraga bedrník obecný bedrovník lomikameňový biedrzeniec mniejszy
Plantago lanceolata jitrocel kopinatý skorocel kopijovitý babka lancetowata
Plantago media jitrocel prostřední skorocel prostredný babka średnia
Potentilla argentea mochna stříbrná nátržník strieborný pięciornik srebrny
Potentilla recta mochna přímá nátržník rovný pięciornik wyprostowany
Primula veris porvosenka jarní prvosienka jarná pierwiosnek lekarski
Prunella grandiflora černohlávek velkokvětý čiernohlávok veľkokvetý głowienka wielkokwiatowa
Prunella vulgaris černohlávek obecný čiernohlávok obyčajný głowienka pospolita
Pyrethrum corymbosum řimbaba chocholičnatá rimbaba chocholíkatá złocień baldachogroniasty
Pyrethrum parthenium řimbaba obecná rimbaba obyčajná wrotycz maruna
Ranunculus acris Pryskyřník prudký iskerník prudký jaskier ostry
Ranunculus bulbosus pryskyřník hlíznatý iskerník hľuznatý jaskier bulwkowy
Salvia nemorosa šalvěj hajní šalvia hájna szałwia omszona
Salvia officinalis šalvěj lékařská šalvia lekárska szałwia lekarska
Salvia pratensis šalvěj luční šalvia lúčna szałwia łąkowa
Salvia verticillata šalvěj přeslenitá šalvia praslenatá szałwia okręgowa
Sanguisorba minor krvavec menší krvavec menší krwiściąg mniejszy
Sanguisorba officinalis krvavec toten krvavec lekársky krwiściąg lekarski
Saponaria officinalis mydlice lékařská mydlica lekárska mydlnica lekarska
Satureja hortensis saturejka zahradní saturejka záhradná cząber ogrodowy
Scabiosa atropurpurea hlaváč černopurpurový hlaváč tmavopurpurový driakiew purpurowa
Scabiosa ochroleuca hlaváč bledožlutý hlaváč žltkastý driakiew żółta
Senecio aquaticus starček vodní starček vodný starzec wodny
Silene dioica silenka dvoudomá silenka červená lepnica czerwona
Silene nutans silenka nící si lenka ovisnutá lepnica zwisła
Silene vulgaris silenka nadmutá silenka obyčajná lepnica rozdęta
Silybum marianum ostropestřec mariánský silybum mariánske ostropest plamisty
Sinapis alba hořčice bílá horčica biela gorczyca biała
Stachys recta čistec přímý čistec rovný czyściec prosty
Tanacetum vulgare vratič obecný vratič obyčajný wrotycz pospolity
Teucrium chamaedrys ožanka kalamandra hrdobarka obyčajná ożanka właściwa
Thymus pulegioides mateřídouška vejčitá dúška vajcovitá pravá macierzanka zwyczajna
Thymus vulgaris tymián obecný dúška tymianová macierzanka tymianek
Tragopogon orientalis kozí brada východní kozobrada východná kozibród wschodni
Verbascum austriacum divizna rakouská divozel kukučkovitý dziewanna Chaixa austriacka
Verbascum densiflorum divizna velkokvětá divozel veľkokvetý dziewanna wielkokwiatowa
Verbascum nigrum divizna černá divozel čierny dziewanna pospolita
Veronica longifolia rozrazil  dlouholistý veronikovec dlholistý pravý przetacznik długolistny
Veronica teucrium rozrazil  ožankový veronika hrdobárkovitá przetacznik pagórkowy

BYLINY JEDNOLETÉ A DVOULETÉ
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český název slovenský názov polskie imię
Agrimonia eupatoria řepík lékařský repík lekársky rzepik pospolity
Agrimonia procera řepík vonný repík voňavý rzepik wonny
Achillea colina řebříček chlumní rebríček kopcový krwawnik pagórkowy
Achillea millefolium řebříček obecný rebríček obyčajný krwawnik pospolity
Achillea ptarmica řebříček bertrám rebríček bertrámový krwawnik kichawiec
Alcea rosea topolovka růžová ibiš ružový malwa różowa
Allium schoenoprasum pažitka pobřežní cesnak pažítkový alpínsky czosnek szczypiorek
Althaea officinalis proskurník lékařský ibiš lekársky prawoślaz lekarski
Angelica sylvestris andělika lesní angelika lesná dzięgiel leśny
Anchusa officinalis pilát lékařský smohla lekárska farbownik lekarski
Anthemis tinctoria rmen barvířský rumanovec farbiarsky rumian żółty
Anthericum ramosum bělozářka větevnatá  jagavka konáristá pajęcznica gałęzista
Anthriscus cerefolium kerblík třebule trebuľka voňavá trybula ogrodowa
Anthriscus sylvestris kerblík lesní trebuľka lesná trybula leśna
Aquilegia vulgaris orlíček planý orlíček obyčajný orlik pospolity
Aster amellus hvězdnice chlumní astra kopcová aster gawędka
Astrantia major jarmanka větší jarmanka väčšia jarzmianka większa
Bellis perrenis sedmikráska obecná sedmokráska obyčajná stokrotka pospolita
Berteroa incana šedivka šedá šedivka sivá pyleniec pospolity
Betonica officinalis bukvice lékařská betonika lekárska bukwica zwyczajna
Bistorta major rdesno hadí kořen hadovník väčší rdest wężownik
Brachypodium pinnatum Válečka prapořitá mrvica peristá kłosownica pierzasta
Brachypodium sylvaticum Válečka lesní mrvica lesná kłosownica leśna
Bupleurum falcatum Prorostlík srpovitý prerastlík kosákovitý przewiercień sierpowaty
Campanula glomerata Zvonek klubkatý zvonček klbkatý dzwonek skupiony
Campanula patula zvonek rozkladitý zvonček konáristý dzwonek rozpierzchły
Campanula persicifolia zvonek broskvolistý zvonček broskyňolistý dzwonek brzoskwiniolistny
Campanula rapunculoides zvonek řepkovitý zvonček repkovitý dzwonek jednostronny
Campanula rotundifolia zvonek okrouhlolistý zvonček okrúhlolistý dzwonek okrągłolistny
Campanula trachelium zvonek kopřivolistý zvonček žihľavolistý dzwonek pokrzywolistny
Carum carvi kmín kořenný rasca lúčna kminek zwyczajny
Centaurea jacea chrpa luční nevädzovec lúčny chaber łąkowy
Centaurea scabiosa chrpa čekánek nevädzník hlaváčovitý chaber driakiewnik
Centaurea stoebe chrpa latnatá nevädzka porýnska chaber nadreński
Cichorium intybus čekanka obecná čakanka obyčajná cykoria podróżnik
Clinopodium vulgare klinopád obecný jarva obyčajná klinopodium pospolite
Consolida regalis ostrožka stračka ostrožka stračka ostróżeczka polna
Coriandrum sativum koriandr setý koriander siaty kolendra siewna
Crepis biennis škarda dvouletá škarda dvojročná pępawa dwuletnia
Cynoglossum officinale užanka lékařská psojazyk lekársky ostrzeń pospolity

český název slovenský názov polskie imię
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JETELOVINY
český název slovenský názov polskie imię

Anthyllis vulneraria úročník bolhoj bôľhoj lekársky przelot pospolity
Galega officinalis jestřabina lékařská jastrabina lekárska rutwica lekarska
Lotus corniculatus štírovník růžkatý ľadenec rožkatý komonica zwyczajna
Medicago lupulina tolice dětelová lucerna ďatelinová lucerna nerkowata
Melilotus alba komonice bílá Komonica biela nostrzyk biały
Onobrychis arenaria vičenec písečný vičenec piesočný sparceta piaskowa
Onobrychis viciifolia vičenec l igrus vičenec vikolistý sparceta siewna
Securigera varia čičorka pestrá ranostaj pestrý topornica pstra
Tetragonolobus maritimus ledenec přímořský paľadenec prímorský komonica skrzydlatostrąkowa
Trifolium incarnatum jetel nachový ďatelina purpurová koniczyna krwistoczerwona
Trifolium pratense jetel luční ďatelina lúčna koniczyna łąkowa
Trifolium repens jetel plazivý ďatelina plazivá koniczyna biała
Vicia cracca jetel ptačí vika vtáčia wyka ptasia
Vicia pannonica vikev ozimá panonská vika panónska wyka pannońska
Vicia villosa vikev huňatá vika huňatá wyka kosmata

Celosia argentea nevadlec hřebenitý plamenník striebristý celozja srebrzysta
Celosia spicata nevadlec klasnatý plamenník klasnatý celozja kłosowa
Centaurea cyanus chrpa modrá nevädza poľná chaber bławatek
Clarkia elegans lokanka lepá klarkia pôvabná klarkia wytworna
Coreopsis basalis krásnoočko různolisté krásnoočko různolisté nachyłek Drumonda
Coreopsis tinctoria krásnoočko barevné krásnoočko farbiarske nachyłek barwierski
Cosmidium burridgeanum kosmídium kosmídium kosmidium
Cosmos bipinnatus krásenka zpeřená krasuľka perovitá kosmos pierzasty
Cosmos sulphureus krásenka sírožlutá krasuľka žltá kosmos siarkowy
Dahlia pinnata jiřinka proměnlivá georgína premenlivá dalia zmienna
Dianthus chinensis hvozdík čínský klinček čínský goździk chiński
Dimorphotheca aurantica dvoutvárka oranžová dvojtvárka oranžová dimorfoteka pomarańczowa
Dimorphotheca sinuata dvoutvárka chobotnatá dvojtvárnik vykrojený dimorfoteka zatokowa
Eschscholzia californica sluncovka kalifornská slncovka kalifornská pozłotka kalifornijska
Gazania splendens gazánie zářivá gazánia lesklá gazania lśniąca
Gypsophila elegans šáter ozdobený gypsomilka úhľadná łyszczec nadobny
Gypsophila paniculata šáter latnatý gypsomilka metlinatá łyszczec wiechowaty
Helianthus annuus slunečnice roční slnečnica ročná słonecznik zwyczajny
Chrysanthemum carinatum kopretina kýlnatá králik kylnatý złocień trójbarwny
Chrysanthemum paludosum kopretina kalužní margaréta balkónová złocień karłowy
Chrysanthemum segetum kopretina osenní chryzantémovka vencová złocień polny
Iberis umbellata iberka okoličnatá iberka okolíkatá ubiorek tarczkowy
Lathyrus niger hrachor černý hrachor čierny groszek czerniejący
Lathyrus pratensis hrachor luční hrachor lúčny groszek łąkowy
Linum grandiflorum len velkokvětý  ľan velkokvetý len wielkokwiatowy
Mirabilis jalapa nocenka jalapovitá nocovka jalapovitá dziwaczek jalapa
Nigella damascena černucha damašská černuška damascénska czarnuszka damasceńska
Nigella orientalis černucha východní černuška východná czarnuszka wschodnia
Papaver rhoeas mák vlčí mak vlčí mak polny
Papaver somniferum mák setý mak siaty mak lekarski
Reseda odorata rýt vonný rezeda voňavá rezeda wonna
Rudbeckia hirta třapatka srstnatá rudbekia srstnatá rudbekia owłosiona
Salpiglossis sinuata jazylka chobotnatá jazylka zohnutá tujałka zmienna
Salvia coccinea šalvěj šarlatová šalvia šarlátová szałwia szkarłatna
Salvia farinacea šalvěj pomoučená šalvia pomúčená szałwia omączona
Salvia splendens šalvěj zářivá šalvia lesknúca szałwia błyszcząca
Salvia viridis šalvěj zahradní šalvia zelená szałwia zielona
Sanvitalia procumbens vitálka poléhavá sanvitalia poliehavá sanwitalia rozesłana
Saponaria vaccaria kravinec polní kraviarka ihlanovitá krowiziół zbożowy
Scabiosa stellata hlaváč hvězdicovitý hlaváč hvezdovitý driakiew gwiaździsta
Tagetes patula aksamitník rozkladitý aksamietnica rozložitá aksamitka rozpierzchła
Tagetes tenuifolia aksamitník jemnolistý aksamietnica drobnokvetá aksamitka wąskolistna
Tropaeolum majus l ichořeřišnice větší kapucínka väčšia nasturcja większa
Verbena canadensis sporýš kanadský železník kanadský werbena kanadyjska
Zinnia elegans ostálka lepá cínia pôvabná cynia wytworna
Zinnia haageana ostálka haageova cínia Haageova cynia wąskolistna

Agrostemma githago koukol polní kúkoľ poľný Kąkol polny
Achillea filipendulina řebříček tužebníkovitý rebríček túžobníkový krwawnik wiązówkowaty
Amaranthus caudatus laskavec ocasatý láskavec chvostnatý szarłat zwisły
Antirrhinum majus hledík větší papuľka väčšia wyżlin większy
Aquilegia x hybrida orlíček hybridní orlíček hybridný orlik mieszańcowy
Calendula officinalis měsíček lékařský nechtík lekársky nagietek lekarski
Callistephus chinensis astra čínská astrovka čínska aster chiński
Carthamus tinctorius světlice barvířská požlt farbiarsky krokosz barwierski
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Počet 
sečí 

ročně

Počet 
druhů 

ve 
směsi

Trávy Byliny Jeteloviny Sucho Vlhko Stín Standardní Sídelní Krajinné Pochozí Pícninářská Rekultivační Medonosná
Zelená 
střecha Protierozní

Pro rafy 
(roughs)

Doprovod 
komunikací

Regionální 
osivo

Druhově 
obohacená

Nízký 
porost

S podílem 
letniček

Výrazně 
barevná

Čistý 
výsev 
(g/m2)

Dosev 
(g/m2)

VOŇAVÝ DOUŠEK 0–1 15 0,0 100,0 0,0 X X 2 -
RSM 5.1 3–10 6 98,0 2,0 0,0 X X X X X X 20–30 -
RSM 2.4 3–10 21 96,0 3,5 0,5 X X X X X X X 10–15 -
PANGEJT 1–6 14 90,0 0,5 9,5 X X X X X X X X X 8–10 15–20
MOZAIKA 2–6 20 0,0 50,0 50,0 X X X - 15–20
PAPILIO 2–5 13 50,0 2,0 48,0 X X X X X X X X X X 5–8 15–20
RSM 7.2.2 2–3 23 96,9 1,3 1,8 X X X X X 18–20 -
NATURGARDEN 2–3 41 92,0 7,0 1,0 X X X X 5–8 -
KLASIK 2–3 44 90,0 6,5 3,5 X X X X X X 5–8 -
PAPRSEK 2–3 41 90,0 7,5 2,5 X X X X 5–8 -
POTŮČEK 2–3 37 90,0 7,3 2,7 X X X X X X 5–8 -
RUSALKA 0–1 18 90,0 9,5 0,5 X X X X X 8–10 -
HORIZONT 2–3 34 85,0 10,0 5,0 X X X X X X 4–5 -
KRÁSKA 2–3 59 70,0 25,3 4,7 X X X X X X X X 4–5 -
SLUNOVRAT 1–2 58 70,0 27,0 3,0 X X X X X X X 4–6 -
RAKOVEC 1–2 48 70,0 24,5 5,5 X X X X X 4–6 -
KORIDOR 2–3 22 68,0 10,5 21,5 X X X X X X 10–15 -
SAHARA 2–3 21 80,0 5,0 15,0 X X X X X 10–15 -
PANONIE 1–2 40 80,0 15,0 5,0 X X X X X X 4–6 -
NEKTAR 1–2 29 70,0 20,0 10,0 X X X X X X X X X 4–6 -
VILÍK 1–2 52 0,0 62,0 38,0 X X X 2–4 -
KRASOHLED 0–2 85 70,0 28,0 2,0 X X X X X X X 4–6 -
RONDEL 0–2 56 20,0 80,0 0,0 X X X X X X X 3–4 -
BAROKO 0–2 62 20,0 80,0 0,0 X X X X X 3–4 -
KARNEVAL 0–2 88 20,0 79,0 1,0 X X X X X X X 3–4 -
FLAMENGO 0–2 47 20,0 80,0 0,0 X X X X X X X 3–4 -
ŽIVA 2–3 16 95,0 0,0 5,0 X X X X X X X X 3–5 -
VESNA 2–5 13 95,0 0,0 5,0 X X X X X X X X X X X 2–5 -
BROMION 1–2 84 70,0 25,0 5,0 X X X X 2–4 -
ARRHENATHERION 2–3 26 85,0 13,0 2,0 X X X X X X 4–6 -
JITŘENKA 1–2 32 60,0 40,0 0,0 X X X X X X X X 6–8 15–20
Uvedené parametry jsou orientační a mohou se lišit dle konkrétních stanovištních podmínek

VÝSEVEKFUNKCELOKALITASTANOVIŠTNÍ P.SLOŽENÍ (%) VLASTNOSTI

Rychlý přehled
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