Hřišťové travní směsi
Kromě osvědčené hřišťové směsi standardního složení je jako zpestření v tomto sortimentu
také čistě jílková směs pro dosev hřišť a dosevová směs s lipnicí luční. U směsí pro výsev
trávníků je zvýšeno zastoupení moderních hustých a úzkolistých odrůd. Zařazením odolných
odrůd jílku vytrvalého je snížena náchylnost směsí k plísni sněžné.
VV-Dostih Dostihová dráha a parkur je určena pro intenzívně zatěžovaná závodiště pro koně, jako
jsou dostihové dráhy a sportoviště pro parkurové ježdění. S extrémními a často i suchými
podmínkami se trávník vyrovnává obsahem kostřavy rákosovité ve směsi.
Složení: Jílek vytrvalý 30% ((´Jakub´, ´Kelt´, ´Filip´15%), ´Barminton´15%), Lipnice luční 15%
(´Slezanka´, ´Baronial´), Kostřava červená dlouze výběžkatá 25% (´Reverent´, ´Barustic´), Kostřava
rákosovitá ´Barcesar´ 30%
VV-Dostih – BL Dostihová dráha a parkur s bojínkem lučním je vhodná pro intenzívně zatěžovaná
závodiště pro koně, jako jsou dostihové dráhy a sportoviště pro parkurové ježdění. Díky podílu
bojínku lučního rychleji regeneruje.
Složení: Bojínek luční 10% (´Sobol´, ´Větrovský´), Jílek vytrvalý 45% (´Jakub´, ´Kelt´, ´Filip´), Kostřava
červená dlouze výběžkatá 15% (´Reverent´, ´Barustic´), Kostřava rákosovitá ´Barcesar´25%, Lipnice
luční 5% (´Slezanka´, ´Baronial´),
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 75% (´Barlennium´ 15%, ´Barminton´ 25%, ´Bartwingo´ 15%,´Filip´ 20%), Lipnice
luční 25% (´Baronial´ 10%, ´Liberator´ 15%)
VV-8/1 Speciální hřišťová směs má zvýšený podíl lipnice luční a využívá se především pro zásev
hracích ploch ligových stadiónů, nebo na zakládání předpěstovávaných trávníků určených pro
pokládání na hřiště.
Složení: Jílek vytrvalý 60% (´Bareuro´ 15%, ´Bargold´ 15%, ´Barsignum´ 15%, ´Filip´ 15%), Lipnice luční
40% (´Lincolnshire´ 15%, ´Limousine´ 10%, ´Liberator´ 15%)
UNI 3-Play Hřišťová travní směs je určena pro zakládání běžných méně intenzivních hřišťových ploch.
Složení: Jílek vytrvalý 40%, Kostřava červená krátce výběžkatá 15%, Lipnice luční 35%, Psineček
obecný 5%, Poháňka hřebenitá 5%
UNI 12-Hřiště Směs pro silně zatěžované rekreační trávníky a hřiště obsahuje vyšší podíl jílku
vytrvalého.
Složení: Jílek vytrvalý 70%, Kostřava červená dlouze výběžkatá 15%, Kostřava červená trsnatá 5%,
Lipnice luční 10%
UNI 13 Dosev hřišť je učena pro přisévání hřišťových porostů s dostatečným zastoupením lipnice
luční.
Složení: Jílek vytrvalý 95%, Lipnice luční 5%
VV-9/1 Jílková směs pro dosev hřišť je sestavena ze čtyř trávníkových odrůd jílku vytrvalého a 10 %
směsi tvoří lipnice luční. Slouží pro dosévání poškozených hřišťových porostů, ve výjimečných
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případech je možné použít směs i jako náhradu univerzální hřišťové směsi při zakládání pomocných a
tréninkových hracích ploch.
Složení: Jílek vytrvalý 90% (´Barminton´ 30%, ´Bartwingo´ 20%, ´Barsoccer´ 10%, ´Filip´ 30%), Lipnice
luční ´Baronial´ 10%
VV-9/2 Jílková směs pro dosev hřišť je učena pro přisévání hřišťových porostů s dostatečným
zastoupením lipnice luční nebo naopak pro dosev méně kvalitních trávníků, ve kterých již převažuje
plevelná lipnice roční a dosetá lipnice luční by se proto stejně neprosadila.
Složení: Jílek vytrvalý 100% (´Barminton´ 25%, ´ Bartwingo´ 20%, ´Barsprinter´ 15%, ´Jakub´ 40%)
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