Ochrana proti erózii
vo viniciach a sadoch
Zmes Weingarten I

Zmes Weingarten II

Zmes WeingartenPluss
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•

•
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•
•

trvalý porast
zmes nízkych druhov tráv v
kombinácii s ďatelinou plazivou
vytvárajúca trvalý hustý trávnik
výborná ochrana proti erózii
odporúčané pre suché a stredne
suché lokality
zmes vhodná aj pre ovocné sady
termín výsevu: jar alebo do konca
augusta (podľa podmienok po
stred septembra)
podmienky pri výseve: dostatočná
vlhkosť pôdy a teplota nad 10°C

•
•
•
•
•

trvalý porast
zmes nízkych druhov tráv
vytvárajúca trvalý hustý trávnik
výborná ochrana proti erózii
odporúčané pre suché a stredne
suché lokality, predovšetkým tie,
kde sú problémom roztočce
zmes vhodná aj pre ovocné sady
termín výsevu: jar alebo do
polovice septembra
podmienky pri výseve: dostatočná
vlhkosť pôdy a teplota nad 10°C

•
•
•
•
•

zmes bez druhov tráv určená na
jedno až dvojročné použitie
rýchly rast
intenzívne zakoreňovanie
zmes vhodná pre všetky lokality
termín výsevu: jar alebo do konca
augusta (podľa podmienok po
stred septembra)
podmienky pri výseve: dostatočná
vlhkosť pôdy a teplota nad 10°C
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Druh:

3,0

Trifolium repens
(Ďatelina plazivá)

7,5

Lolium perenne
(Matonoh trváci)

6,0

Ornithopus sativus
(Vtáčia noha)

7,5

Lolium perenne
(Matonoh trváci)

7,5

Poa pratensis
(Lipnica lúčna)

4,5

Medicago lupina
(Lucerna ďatelinová)

7,5

Poa pratensis
(Lipnica lúčna)

6,0

Festuca rubra
(Kstrava červená)

2,1

Trifolium repens
(Ďatelina plazivá)

4,5

Festuca rubra
(Kstrava červená)

6,0

Festuca nigrescens
(Kostrava načernalá)

7,8

Trifolium incarnatum
(Ďatelina purpurová)

4,5

Festuca nigrescens
(Kostrava načernalá)

3,0

Festuca ovina
(Kostrava ovčia)

1,5

Phacelia tanacetifolia
(Facélia vratičolistá)

3,0

Festuca ovina
(Kostrava ovčia)

3,0

Raphanus sativus
var. oleiformis
(Reďkev siata olejná)
– tradičné odrody

5,1

Fagopyrum esculentum (Pohánka jedlá)

Výsevok: 30 – 50 kg/ha
Balenie: 10 kg

Výsevok: 30 – 50 kg/ha
Balenie: 10 kg

Všeobecné výhody použitia greeningových zmesí
pre vinohrady a ovocné sady:
•
•
•
•
•
•

možnosť jazdiť po ploche počas celého roka
dobrá absorbcia živín
podpora pôdneho života
vylepšenie kvality pôdy
tienenie pôdy
zlepšenie prostredia pre život užitočnej fauny

Výsevok: 30 kg/ha – ak sa vysieva
na celú plochu
12 – 15 kg/ha – ak sa vysieva
do každého druhého radu
Balenie: 10 kg

RWA SLOVAKIA spol. s r. o., Pri trati 15, 820 14 Bratislava, tel.: 02/40201111, email: rwaba@rwaslovakia.sk
Viac informácií získate na našej novej web stránke www.rwa.sk

Regionálni
obchodní
zástupcovia
ING. MARIAN BAČIAK

ING. JANA ŠPANITZOVÁ

Tímlíder - západ
+421 917 520 551
marian.baciak@rwaslovakia.sk

Tímlíder - stred
+421 905 986 657
jana.spanitzova@rwaslovakia.sk

ING. JANA UŠÁKOVÁ
+421 917 947 674
jana.usakova@rwaslovakia.sk

ING. GABRIELA ĎURIŠOVÁ

ING. NORBERT KOVÁCS
+421 905 719 102
norbert.kovacs@rwaslovakia.sk

Tímlíder - východ
+421 905 662 056
jan.certan@rwaslovakia.sk

ING. JAROSLAV FABIAN
+421 915 888 367
jaroslav.fabian@rwaslovakia.sk

ING. IGOR ČALKOVSKÝ

+421 915 888 366
gabriela.durisova@rwaslovakia.sk

+421 918 433 002
igor.calkovsky@rwaslovakia.sk

ING. MIROSLAV MIHAL

ING. PETER LUHAN

+421 917 977 838
miroslav.mihal@rwaslovakia.sk

ING. JÁN ČERTAN

+421 905 662 941
peter.luhan@rwaslovakia.sk

Poradenský
tím pre osivá
ING. MIROSLAVA LOKAJOVÁ
Promotér
+421 918 898 112
miroslava.lokajova@rwaslovakia.sk

ING. PETER FEJEŠ
Promotér
+421 917 978 128
peter.fejes@rwaslovakia.sk

ING. GABRIEL KURDILA
Promotér
+421 907 822 606
gabriel.kurdila@rwaslovakia.sk

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne našich odrôd nás neváhajte kontaktovať.
Budeme sa tešiť Vašim pripomienkam a podnetom, ktoré nám poslúžia na zlepšenie našich služieb!

