
Pavo Horse GrassSeed
Speciální travní sm?s pro výb?h
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Táva je základním krmivem pro všechny kon? . Mnoho pastev je osíváno travní
sm?sí pro dobytek  (eg: BG11). Tyto trávy nejsou vhodné pro kon?, kte?í pot?ebují
více vlákniny a mén? protein? (vysoký obsah protein? je dobrý pro kravské mléko) .

Pro kon? jsou tyto pastvy nevhodné, nepot?ebují tolik protein? ale naopak více
vlákniny. Každopádn? normální travní sm?si nejsou pro kon? vhodné (kon? spásají
trávu velice nakrátko). Kon? spásají trávu více než krávy, které nechávají trávu delší
a tak m?že jednodušeji znovu vyr?st. Ale po spasení ko?mi je pro normální trávu
t?žší znovu vyr?st. Travní porosty typu BG11 mají vysokou pot?ebu dusíku
(pot?ebují velké množtsví hnojiva), což není žádoucí pro pastvu pro kon?.

Díky poznatk?m výše uvedeným Pavo vyvinulo speciální travní sm?s pokrývající
požadavky na pot?eby koní, navíc tato sm?s tvo?í hustý drn, odolávající ko?ským
kopyt?m, a obsahuje bylinky zdravé pro kon?.

 

 

 D?ležité vlastnosti

Nízký fruktanový index
Odolné v??i krátkému st?ihu: tráva má velmi nízký
vegeta?ní vrchol, pro lepší obnovu vzr?stu poté, co je
spasena ko?mi
Velmi hustý drn, takže lépe odolává ko?ským kopyt?m a
velké zát?ži
Vyskoká odolnost v??i rzi ovesné,takže vašim koním
vždy chutná
Trávy mají byly vybrány s nízkým fruktanovým indexem:
s nízkým obsahem cukru a bohaté na vlákninu pro
zdravé trávení
Obsahuje speciáln? vybrané byliny: v?etn? úzkolistého
jitrocelu, pískavice, divoké mrkve a petržele - podporující
zdraví vašich koní.

Dávkování

 

15 kg pytle

Doporu?ení na hektar:

 

Po?áte?ní osetí: 45-60 kg / ha
Dopl?ující setí: 30 kg / ha

Specifikace produktu
Složení
Domiatti perennial
ryegrass

20 %

Montreux perennial
ryegrass (old type)

20 %

Orantas perennial
rye grass, forage
type, mid-late
heading, diploïd

20 %

Bojínek 15 %
Miracle smooth-
stalked meadow
grass

12 %

Corail Strong
creeping red fescue

10 %

Ribwort 0,3 %
Foengriek 1,5 %
Wild carrot 0,4 %
Parsley 0,4 %
special grass with a
hay smell

0,4 %

Balení
pytlované 15 kg

Trvanlivost
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