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20 % BARTWINGO/BARRAGE jílek vytrvalý

20 % BARRAGE jílek vytrvalý

10 % BARON/BARDUKE lipnice luční

30 % BARUSTIC/BOSSANOVA kostřava červená výběžkatá

20 % BARSWING kostřava červená trsnatá

UniverSal

Univerzální parková směs
Parková směs připravená pro použití do rodinných zahrad, ale i parků veřejné 
zeleně. Vyšší zastoupení jílku vytrvalého zvyšuje její odolnost vůči zátěži, ale 
i poměrně rychlé založení a vývoj. Nemá tak vysoké nároky na údržbu jako směsi
s převahou kostřav červených a psinečku tenkého.

Výsevní dávka:   25–30 g/m2

Hloubka setí:      4 mm
Výška seče:          25–30 mm

Cena A:   102,- Kč/kg
Cena B:   97,- Kč/kg
Cena C:   92,- Kč/kg
Cena D:   dohodou

20 % BARLENNIUM jílek vytrvalý

20 % BARON/BARDUKE lipnice luční

40 % BARDIVA kostřava červená trsnatá

10 % BARPEARL /BAROYAL kostřava červená krátce výběžkatá

10 % BARUSTIC/BOSSANOVA kostřava červená výběžkatá

Gazon

Směs pro okrasné trávníky nejvyšší kvality
Směs jemnějšího charakteru pro nízce kosené trávníky vhodná nejen pro 
reprezentační trávníky veřejné zeleně nebo trávníky rodinných zahrad, ale 
i golfové dráhy veřejných hřišť. Schopnost snášet i nízkou seč zaručuje nejen 
vysoký podíl kvalitních odrůd kostřav červených (Baroyal, Barpearl, Barustic). 
Jílek vytrvalý Barlennium patří k nejlépe hodnoceným odrůdám pro svůj úzký list
a velmi nízký přírůstek biomasy.

Výsevní dávka:   25 g/m2

Hloubka setí:      4–6 mm
Výška seče:          15–20 mm

Cena A:   115,- Kč/kg
Cena B:   110,- Kč/kg
Cena C:   104,- Kč/kg
Cena D:   dohodou

30 % BARTWINGO/BARMINTON jílek vytrvalý

30 % BARRAGE jílek vytrvalý

20 % BARUSTIC/BOSSANOVA kostřava červená výběžkatá

20 % BARON/BARONIAL lipnice luční

raPid

Směs pro dosev a regeneraci trávníků
Parková směs pro dosévání poškozených a vyšlapaných míst travnatých ploch
parků a rodinných zahrad. Její předností je rychlý vývin a zapojení poškozených
míst.

Výsevní dávka:   15–20 g/m2

Hloubka setí:      4–6 mm
Výška seče:          25–30 mm

Cena A:   104,- Kč/kg
Cena B:   99,- Kč/kg
Cena C:   94,- Kč/kg
Cena D:   dohodou

30 % 5AR LT jílek mnohokvětý W. 2n

50 % BARUSTIC/BOSSANOVA kostřava červená výběžkatá

15 % BARMINTON kostřava červená trsnatá

5 % BARON/BARDUKE lipnice luční

WonderlaWn

Pro rekreační trávníky
Směs pro parkové úpravy, rekreační trávníky s menší zátěží, na travnaté plochy
sídlišť a okolo průmyslových objektů. Předností je rychlý vývin, vysoká hustota
drnu a nižší nároky na údržbu.

Výsevní dávka:   25 g/m2

Hloubka setí:      4 mm
Výška seče:          25–30 mm

Cena A:   92,- Kč/kg
Cena B:   88,- Kč/kg
Cena C:   83,- Kč/kg
Cena D:   dohodou



VEŘEJNÁ 
A SOUKROMÁ
ZELEŇ

10 % BRONSYN jílek vytrvalý 2n

30 % 5AR LT jílek mnohokvětý W. 2n

20 % BARLEXAS II kostřava rákosovitá

20 % SWING/BOSSANOVA kostřava červená výběžkatá

20 % BARUSTIC/BOSSANOVA kostřava červená výběžkatá

ParK

Směs pro parkové úpravy, průmyslové zóny a komunikace
Směs určená především pro nízkoúdržbové travnaté plochy průmyslových zón, obchodních 
center, okolo komunikací apod. Zastoupení kostřavy rákosovité zvyšuje odolnost vůči suchu 
a posiluje adaptabilitu i na živinově chudších půdách.

Výsevní dávka:   25–30 g/m2

Hloubka setí:      6 mm
Výška seče:          30–50 mm

Cena A:   80,- Kč/kg
Cena B:   76,- Kč/kg
Cena C:   72,- Kč/kg
Cena D:   dohodou

40 % BARCAMPSIA metlice trsnatá

20 % BARLINEUS/MUSICA kostřava červená trsnatá

20 % BAROYAL/BARPEARL kostřava červená krátce výběžkatá

20 % BARIMPALA lipnice luční

ShadoW

Směs pro zastíněné plochy
Směs připravená pro založení zastíněných parkových ploch, zastíněných zátěžových 
sportovních ploch, jako jsou fotbalová hřiště, ragbyová hřiště apod. Výjimečnost této směsi
spočívá v zařazení odrůdy metlice trsnaté Barcampsia. 

Výsevní dávka:   25–30 g/m2

Hloubka setí:      4–6 mm
Výška seče:          20–30 mm
Cena:                    160,- Kč/kg

20 % BRONSYN jílek vytrvalý 2n

20 % TEMPRANO jílek vytrvalý 2n

10 % BARFLEO/ERECTA bojínek luční

25 % BARUSTIC/BOSSANOVA kostřava červená výběžkatá

25 % SWING/BOSSANOVA kostřava červená výběžkatá

lUční SměS

Pro vytrvalé louky
Směs pro založení vytrvalých luk nebo pro extenzivní travnaté plochy zahrad 
rodinných domů.

Výsevní dávka:   20–25 g/m2

Hloubka setí:      4–6 mm
Výška seče:          40–60 mm

Cena A:   89,- Kč/kg
Cena B:   85,- Kč/kg
Cena C:   80,- Kč/kg
Cena D:   dohodou



20 % BARDOT/BARKING psineček tenký

40 % BARGREEN II kostřava červená trsnatá

40 % BARCROWN/VIKTORKA   kostřava červená krátce výběžkatá

Green i

Tradiční směs pro golfové greeny
Nejběžněji a nejúspěšněji používaná směs pro golfové greeny. Směs s dobrou
odolností vůči chorobám, s vysokou hustotou drnu, schopností snášet velmi
nízké sekání (3-6 mm). Nemá tak vysoké nároky na údržbu jako greeny s psineč-
kem tenkým. Také vytváří méně trávníkové plsti. Novinkou je zařazení jedničky
mezi trsnatými kostřavami červenými odrůdy Bargreen II. (Turfgrass Guide 2009,
STRI Bingley).

Výsevní dávka:   15–25 g/m2

Hloubka setí:      2–4 mm
Výška seče:          3–5 mm

100 % BENGAL psineček výběžkatý

Green ii

Golfové greeny s psinečkem výběžkatým
Monokultura psinečku výběžkatého Bengal je variantou pro profesionální hřiště 
s vysokým standardem údržby. Bengal je z nové generace odrůd psinečku 
výběžkatého, úspěšně používaná od Velké Británie až po severní Evropu 
(Švédsko a Finsko), ale i v USA (viz. testy NTEP). Jejími přednostmi jsou lepší
adaptabilita pro kontinentální podmínky, než mají jiné odrůdy tohoto druhu,
menší tvorba plsti, velmi úzký list, potenciál pro velmi rychlé greeny a menší 
přírůstek listové hmoty v porovnání s jinými testovanými odrůdami stejného
druhu.

Výsevní dávka:   8 g/m2

Hloubka setí:      na povrch
Výška seče:          3–5 mm

15 % BAREURO/BARSIGNUM jílek vytrvalý

15 % BARLENNIUM jílek vytrvalý

20 % BARGREEN II kostřava červená trsnatá

20 % BARCROWN/VIKTORKA kostřava červená krátce výběžkatá

30 % BARTENDER/BARIMPALA lipnice luční

Tee

zatěžovaná odpaliště s jílkem vytrvalým
Kvalitní varianta pro velmi zatěžovaná odpaliště. Výběr odrůd zaručuje vysokou
hustotu drnu s dobrou regenerační schopností po poškození.

Výsevní dávka:   25–30 g/m2

Hloubka setí:      4 mm
Výška seče:          15–20 mm

20 % BARGOLD jílek vytrvalý

30 % BARGREEN II kostřava červená trsnatá

30 % BARCROWN/VIKTORKA kostřava červená krátce výběžkatá

20 % BARTENDER/BARIMPALA lipnice luční

FairWaY

excelentní hustota drnu a vysoká regenerační schopnost
Fairwaye založené touto směsí vykazují vysokou hustotu drnu, snáší i nízké 
kosení (10–12 mm), vykazují vysokou estetickou hodnotu (úzký list) – což zaručí
především odrůdy Bargold a Barlady, které velmi dobře regenerují.

Výsevní dávka:   25–30 g/m2

Hloubka setí:      4 mm
Výška seče:          15–20 mm



40 % HARDTOP kostřava ovčí

30 % BARGREEN II kostřava červená trsnatá

30 % BARUSTIC                                   kostřava červená výběžkatá

roUGh

Pro golfové roughy
Tato směs je určena pro extenzivní plochy golfových roughů. Jejími přednostmi jsou vysoká
estetická hodnota (zajímavá barva květenství, úzký list kostřav), vysoká hustota drnu 
a malý přírůstek listové hmoty.

Výsevní dávka:   15–25 g/m2

Hloubka setí:      2–4 mm
Výška seče:          25–30 mm

GOLfOVÁ 
hŘiště



35 % BARTWINGO/BARMINTON          jílek vytrvalý

35 % BARMINTON/BARRAGE                jílek vytrvalý

15 % BARONIAL/BARDUKE                    lipnice luční

15 % BARON/BARONIAL                         lipnice luční

SPorT

Směs pro zatěžované sportovní plochy
Směs připravená pro založení zátěžových sportovních ploch, jako jsou fotbalová hřiště, 
ragbyová hřiště, dostihové dráhy, dětská hřiště apod.

Výsevní dávka:   25–30 g/m2

Hloubka setí:      4–6 mm
Výška seče:          25–30 mm

Cena A:   125,- Kč/kg
Cena B:   119,- Kč/kg
Cena C:   113,- Kč/kg
Cena D:   dohodou

30 % BARRAGE                                           jílek vytrvalý

20 % BAREURO                                          jílek vytrvalý

20 % BARLENNIUM                                   jílek vytrvalý

15 % BARIRIS                                              lipnice luční

15 % BARIMPALA                                      lipnice luční

SUPerSPorT

Směs pro fotbalová hřiště nejvyšší kvality
Směs je určená především pro fotbalové stadiony nejvyšší třídy. Romance a Bareuro patří 
k nejlépe hodnoceným odrůdám svého druhu pro daný účel v několika zemích Evropy 
(Velká Británie, Holandsko, Německo), zaručují nejen rychlý vývin zásevu, ale i rychlou 
regeneraci po zátěži a poškození.

Výsevní dávka:   25–30 g/m2

Hloubka setí:      4–6 mm
Výška seče:          20–25 mm

Cena A:   138,- Kč/kg
Cena B:   131,- Kč/kg
Cena C:   124,- Kč/kg
Cena D:   dohodou

30 % FADANGO                                         jílek vytrvalý

20 % BARLENNIUM                                   jílek vytrvalý

30 % BARMINTON                                     jílek vytrvalý

20 % SIRTARKY                                           jílek vytrvalý

SPeedY Green

Směs pro dosev a regeneraci sportovišť
Tato směs složená ze čtyř výkonných odrůd jílku vytrvalého umožňuje rychlé zapojení 
poškozených ploch zátěžových sportovišť (fotbal, ragby). Rychlé a rovnoměrné 
naklíčení je základním předpokladem úspěchu ve stále se zkracující době pro letní 
regeneraci hřišť.

Výsevní dávka:   15–25 g/m2

Hloubka setí:      6–10 mm
Výška seče:          20–30 mm

Cena A:   105,- Kč/kg
Cena B:   100,- Kč/kg
Cena C:   95,- Kč/kg
Cena D:   dohodou

SoS

Směs nové generace pro dosev a regeneraci sportovišť
SOS je revoluční produkt s výraznou předností: extrémně rychlou klíčivostí, a to dokonce 
i při nízkých teplotách půdy (6° C). To umožňuje rychlou a efektivní regeneraci porostu 
a prodlužuje jeho užitnou hodnotu v průběhu celého roku.

Výsevní dávka:   30–50 g/m2

Hloubka setí:      8 mm
Výška seče:          20–30 mm

Cena A:   107,- Kč/kg
Cena B:   102,- Kč/kg
Cena C:   97,- Kč/kg
Cena D:   dohodou
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Odrůda
RPR Směsi jílku vytrvalého
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ODOLNOST VŮČI ZÁTĚŽI – OHIO STATE UNVERSITY
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RPR je monokulturní smûs jílku vytrvalého, kter˘ má vysokou regeneraãní 
schopnost v závislosti na tvorbû nadzemních v˘bûÏkÛ (stolonÛ). RPR odolává 

i silné zátûÏi a zachovává si svÛj vzhled. RPR díky tûmto vlastnostem pfiekonává
tradiãní jílek vytrval˘, a proto se v˘bornû hodí ke sportovním úãelÛm.

„Nûkteré vûci musíte vidût na vlastní oãi, abyste jim uvûfiili.
Jílek vytrval˘ v˘bûÏkat˘ byl jednou z nich – a mohu fiíci, 
nyní jiÏ vûfiím. Spojení zpÛsobilosti odnoÏovat s vrozenou
schopností rychle zapojit porost a odolnosti vÛãi zátûÏi 
jsou základními pfiedpoklady pro tento druh, jak posunout
trávníky na vy‰‰í úroveÀ.“

Dr. Andy Newell
Head of Turfgrass Biology, STRI

„RPR jsme na zkou‰ku vyseli na tréninkovém hfii‰ti. 
Kdybych znal v˘sledky pfiedem, b˘val bych RPR pouÏil 
souãasnû i u hfii‰tû na stadionu…!“

Theo van Bentum
Field manager NEC Nijmegen
(Fotbalov˘ klub z holandské nejvy‰‰í soutûÏe)

RPR pfiiná‰í sílu a rychlost v jedné smûsi. V˘hoda je v tom,
Ïe obû tyto vlastnosti smûsi jsou vyuÏity ve stejn˘ ãas.
Rostliny trávníku rychle klíãí, a proto mÛÏe b˘t po 
zaloÏení hustého trávníku nebo i po po‰kození velmi 
rychle a intenzivnû pouÏíván. To zvy‰uje celkovou 
odolnost hrací plochy vÛãi zátûÏi a urychluje zapojení
trávníku po v˘sevu. RPR kombinuje pevnost a sílu 
s rychlostí zaloÏení a regenerací trávníku.

STOLONY

 

Obrázek ukazuje schopnost v˘bûÏkÛ RPR zakofienit.

rPr

regenerační jílek vytrvalý
Vytrvalá tráva s nadzemními výběžky

Výsevní dávka:   20–25 g/m2

Dosev:                   15–20 g/m2

Hloubka setí:      max. 15 mm
Výška seče:          15–40 mm
Balení:                   15 kg

Cena A:   155,- Kč/kg
Cena B:   147,- Kč/kg
Cena C:   140,- Kč/kg
Cena D:   dohodou

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%). 
Ceny mohou být upraveny v průběhu roku v případě změny 
kurzu české koruny nebo pohybu dodavatelských cen.


