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DLF–TRIFOLIUM SEEDS & SCIENCE
DLF-TRIFOLIUM se úzce zaměřuje na požadavky zákazníků, stejně jako na
nejnovějších trendy na trhu s travním osivem a jetelem. Nabízí jeden z největších
světových výzkumných a šlechtitelských programů trav pro pícní a trávníkové
účely. Neustále pracuje na zlepšení kvality a spolehlivosti všech odrůd. Zároveň
zajišťuje, aby tyto odrůdy odpovídaly potřebám trhu. Proto jsou celosvětově
testovány, kde je možné posoudit jejich přizpůsobení různým klimatickým
podmínkám a jejich dalšímu využití.
DLF-TRIFOLIUM je největším světovým výrobcem a distributorem travních osiv s
dceřinými společnostmi v Dánsku, Švédsku, Holandsku, Belgii, Velké Británii, Francii,
Německu, České republice, Rusku, Číně, na Novém Zélandu, ve Spojených Státech a
Jižní Americe. Z této celosvětové distribuční sítě se zákazníkům dostává té nejlepší
podpory a služeb.

Směs World Cup
Rádi bychom vám představili novou směs World Cup z produkce DLF–TRIFOLIUM,
která byla vybrána jako hlavní směs na připravované mistrovství světa ve fotbale v
Brazílii v r. 2014. Věříme, že koncoví uživatelé mohou mít rovněž
prospěch z výzkumu, vývoje a inovačních řešeních, která se
nově zavádí na spotřebitelský trh. S novou směsí z řady Turfline®
World Cup je nyní možné, aby měli majitelé zahrad trávníky ve
stejné kvalitě jako trávníky z řady QuickAction®, které se budou
používat pro Mistrovství v Brazílii. Směs World Cup je k dostání
pouze v sezóně 2013-14.
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NOVINKY

Rychlejší vzejití
Směs Turbo je nová směs z řady Turfline®. Vysoký podíl
jílku jednoletého ve směsi, zaručí rychlé vzklíčení a vzejití
trávníku. Proto se směs Turbo stala oblíbenou směsí na trhu.
Jílek ve směsi Turbo obsahuje také jílek vytrvalý QuickAction®,
který je schopen vzklíčit a vzejít i při nižších teplotách. Toto
umožnuje renovaci trávníků v brzkém jaře nebo pozdním
podzimu.
Směs Turbo je velmi
tolerantní k zátěži při
míčových
sportech
a
ostatních
příbuzných
aktivitách. Zajišťuje rychle
znovu
zazelenání
trávníku a hustý porost
s nízkým výskytem
plevele

Prodloužení travní
sezóny
Není třeba žárlit na souseda. S QuickAction® tráva zůstane
zářivě zelená! QuickAction® je obohacen o jílek vytrvalý a
poskytuje rychlé a rovnoměrné vzejití v půdních teplotách i
od 3°C. Díky tomu je možné provádět opravy trávníku velmi
brzy, stejně jako velmi pozdě v sezóně.
QuickAction® je novinkou z nabídky od
DLF-TRIFOLIUM a výsledkem je zaručeně
krásný trávník:
• Rychlé vzejití i při nízkých teplotách
• Dobrá odolnost proti zátěži
• Vysoká tolerance vůči chorobám a suchu
QuickAction® je používána v
následujících směsích:
• World Cup
• Sport
• Turbo
• Grass Fix

Více zábavy na
trávníku
Jako další doplňkový produkt
z řad Turfline® se zavádíme na
trh Grass Griffiti. Graffiti se je
barevná křídová směs, která
se používá na zvýraznění a
kreslení po trávníku. Zmizí když
zaprší nebo když se travník
poseká. Graffiti je k dostání
ve třech různých barvách –
červené, modré a bílé.

Ohraničení trávníku je dalším doplňkovým produktem a
zabraňuje šíření trávy po okolních záhonech, zahradních
cestách apod. Toto ohraničení je vyrobeno z tmavého plastu a
barvy jsou v souladu s barvami půdy.

Promicro®
Promicro® je řešení obsahující mikroprvky podporující
růst a dá se použít u všech směsí Turfline®, kterým dodává
esenciální stopové prvky potřebné pro správný růst. Vytváří
tak příznivé výživové prostředí okolo nově rostoucích rostlin
a poskytuje živiny hned od začátku. Výrobek obsahuje 40%
zinku, 10% manganu a 1% železa, tzn. prvky, které jsou
důležité ve fázi vzcházení. Hmotnost osiva se tímto nenavýší.

®

THE SECRET TO A GREEN LAWN

Naskenujte
prosím kód pro
bližší informace
o QuickAction®

Vlevo = Kontrola, střední = Promicro®, vpravo = iSeed®
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Sortiment Turfline®

SLOŽENÍ SMĚSI
SMĚSI

ORNAMENTAL

POPIS
Hustě rostoucí trávy
v této směsi zajišťují nízký a kompaktní růst
trávníku. Směs je odolná jak ve stinných i
slunných místech a nabízí rychlé obnovení
trávníku po poškození.
Pro teplé a suché oblasti je doplněna o
suchovzdorné trávy.

SPORT

Odolná směs
Sport je odolnou směsí a obsahuje
QuickAction®, který poskytuje rychlé vzejití.
Má hustý a kompaktní růst a má rychlou
regeneraci po zátěži a poškození.
Pro teplé a suché oblasti je doplněna o
suchovzdorné trávy.

THE SECRET TO A GREEN LAWN

TURBO

Směs, která se snadně zakládá
Směs Turbo obsahuje jedinečný jílek jednoletý, který je nejrychleji vzcházející trávou.
Obsahuje zároveň i QuickAction® a zajišťuje
tak to nejrychlejší vzejití a růst. Dobře roste
i při nízkých teplotách brzy na jaře nebo
pozdě na podzim.

OBLAST
CHLADNÉ & MÍRNÉ OBLASTI

45% Kostřava červená, dlouze výběžkatá
20% Kostřava červená, trstnatá
20% Jílek vytrvalý
10% Lipnice luční
5% Kostřava ovčí

TEPLÉ & SUCHÉ OBLASTI 1
50% Kostřava rákosovitá
30% Kostřava červená
10% Jílek vytrvalý
10% Lipnice luční

CHLADNÉ & MÍRNÉ OBLASTI

30% Kostřava červená, trstnatá
30% Jílek vytrvalý QuickAction®
20% Lipnice luční
15% Kostřava červená, krátce výběžkatá
5% Kostřava ovčí

TEPLÉ & SUCHÉ OBLASTI 1

65% Kostřava rákosovitá
20% Lipnice luční
15% Jílek vytrvalý QuickAction®

CHLADNÉ & MÍRNÉ OBLASTI

55% Kostřava červená, dlouze výběžkatá
20% Jílek vytrvalý QuickAction®
10% Jílek jednoletý trávníkový
10% Lipnice luční
5% Kostřava ovčí

THE SECRET TO A GREEN LAWN

SHADOW

Směs pro stinné oblasti
Směs Shadow je velmi tolerantní ke stínu,
např. ze stromů a budov. Směs zajišťuje
hustý a kompaktní růst. Směs Shadow
je vhodná pro podmínky méně častého
zavlažování a hnojení.
Pro teplé a suché oblasti je doplněna o
suchovzdorné trávy.

GRASS FIX

Směs pro rychlou regeneraci
Směs Grass Fix obsahuje rychlevzcházející
druhy pro regeneraci poškozeného trávníku.
Každé semeno je potaženo iSeed® hnojivem,
aby se zajistil přísun živin a podpořil tak
počáteční růst. Navýšená hmotnost osiva
dělá setí snadnějším.

CHLADNÉ & MÍRNÉ OBLASTI

40% Kostřava červená
25% Kostřava červená, krátce výběžkatá
20% Jílek vytrvalý
10% Kostřava ovčí
5% Lipnice obecná

TEPLÉ & SUCHÉ OBLASTI 1
50% Kostřava rákosovitá
25% Kostřava červená
15% Jílek vytrvalý
10% Lipnice luční

CHLADNÉ & MÍRNÉ OBLASTI
60% Jílek vytrvalý QuickAction®
30% Kostřava červená
10% Lipnice luční
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ECO LAWN

Směs šetrná k životnímu prostředí
Eco Lawn nepotřebuje tolik zavlažování
a hnojení, protože směs obsahuje
Microclover®, který fixuje vzdušný dusík a
zásobuje rostlinky výživou během suchého
období. Tím se zajistí zelenost trávníku
během celé sezóny.

CHLADNÉ & MÍRNÉ OBLASTI

40% Kostřava červená
30% Jílek vytrvalý
20% Kostřava červená, krátce výběžkatá
5% Lipnice luční
5% Mikro jetel (jetel plazivý)
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Sortiment Turfline®

SLOŽENÍ SMĚSI
SMĚSI

SUNSHINE

POPIS

OBLAST
PRO VŠECHNY REGIONY

Trávníková směs pro slunná místa
Sunshine má velmi vysokou odolnost vůči
suchu a nabízí hustý a kompaktní drn. Roste
dobře jak slunci tak ve stínu a má dobrou
regeneraci po zátěži a poškození. Směs
Sunshine zachovává příjemnou zelenou barvu
i v suchých obdobích.

45% Kostřava rákosovitá
25% Jílek vytrvalý
20% Kostřava červená
10% Lipnice luční

Směs obsahuje suchovzdorné druhy
PRO VŠECHNY REGIONY

Trávník s nízkou potřebou zavlažování.

WATER LESS

80% Kostřava rákosovitá
10% Lipnice luční
10% Jílek vytrvalý

Water Less nepotřebuje tolik zavlažování
jako ostatní směsi, protože obsahuje druhy s
hlubokým kořenovým systémem. To je také
důvodem pro jeho vysokou odolnost vůči suchu
a proč trávník zůstane hezky zelený i během
delšího období sucha. Směs je odolná a hustá a
nabízí dobré zotavení po zátěži a poškození.
Směs obsahuje suchovzdorné druhy

WORLD CUP

THE SECRET TO A GREEN LAWN

CHLADNÉ & MÍRNÉ OBLASTI

Trávníková směs jako na stadiónech v Brazílii
World Cup je trávníková směs, která obsahuje
QuickAction®. Je to nová směs, která se zavádí
na trh díky Mistrovství světa v Brazílii, kde bude
používána na všech stadionech. Trávník se
snadno zakládá, je odolný a hustý a má dobré
zotavení po poškození.

40% Kostřava červená, dlouze výběžkatá
25% Jílek vytrvalý QuickAction®
25% Jílek vytrvalý
10% Lipnice luční

World Cup je limitovaná směs a je k dostání v 1
kg krabicích a pouze pro sezónu 2013-14.

1) Směsi pro horké a suché oblasti jsou snadno rozpoznatelné díky nálepce „HOT“ na všech baleních.
Tipy ke správnému zasetí naleznete v prospektu Uživatelská příručka.
Odrůdy použité ve směsích Turfline®
Kostřava červená Festuca rubra je jemnolistý druh s vysokou
hustotou. Dobře roste i v suchých podmínkách a je často používaná
ve směsích pro zahrady a stinné oblasti. Existují tři různé typy
kostřavy červené (1. Kostřava červená, trstnatá, 2. Kostřava červená,
dlouze výběžkatá, 3. Kostřava červená, krátce výběžkatá).

VELIKOST BALENÍ
Turfline® je k dispozici v 1 kg
krabicích a 7,5 kg pytlích, stejně
jako 20 kg standardní pytlích.

Jílek vytrvalý Lolium perenne vykazuje vysokou
snášenlivost vůči zátěži a rychlému vzejití. QuickAction®
je obohacen jílkem vytrvalým, který klíčí rychleji než
běžný jílek. Ve směsích zajišťuje rychlé ozelenění stanoviště, dobrou
toleranci vůči suchu a dobrou odolnost vůči chorobám.
THE SECRET TO A GREEN LAWN

Lipnice luční Poa pratensis má nejlepší snášenlivost vůči zátěži a
stala se proto důležitou složkou ve směsích pro sportovní účely a
silně poškozované trávníky. Lipnice luční má výbornou snášenlivost
vůči horku je schopna rychle regenerovat podzemními výběžky, ale
zároveň se také dobře přizpůsobí chladným podmínkám.

Jílek jednoletý Lolium multiflorum nabízí velmi rychlé vzejití a
rychlé zazelenění trávníku a je vhodný jak pro krátké účely, tak na
dodatečné opravy trávníku.

Kostřava ovčí Festuca trachyphylla má úžasnou odolnost jak vůči
suchu tak i chladnu a je známá velmi jemnými listy.

Lipnice obecná Poa trivialis dobře roste ve stinných a vlhkých
lokalitách.

Kostřava rákosovitá Festuca arundinacea je ideální odrůdou pro
horké, suché ale i stinné místa a má dobrou odolnost vůči zátěži, a
proto je tento druh nejvíce používanou složkou do směsí pro horké
a suché oblasti.

Mikro jetel Trifolium repens má schopnost zachytit dusík ze vzduchu
a přeměňuje jej na hnojivo i pro ostatní rostliny a výsledkem je pak
svěží a atraktivní vzhled trávníku po celou sezónu.
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Turfline®

Skvělé
výkony
nad zemí a
pod zemí

Podpora
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Turfline® Propagační materiál
overseeding
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cm 2 nd cut:
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Kontaktní místa prodeje
• Turfline® leták pro majitelé zahrad s informacemi o směsích,
a radami jak správně založit a udržovat trávník.
• Vysunovací propagační stojan, která upozorňuje na Turfline®,
snadno se skládá a přenáší.
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® of DLF-TRIFOL
IUM A/S. For

Pro posílení podpory v prodeji směsí Turfline® svým
zákazníkům a majitelům zahrad, nabízíme prodej všech
směsí, obalového materiálu a doplňkových produktů. Tento
propagační materiál lze snadno umístit do obchodů a
obchůdků a také může sloužit jako pomůcka při obchodních
jednáních:

DLF-TRIFOLIUM
• Ny Oesterg
Tel. +45 46 33
ade 9 • DK 4000
03 00 • Fax
Roskilde
+45 46 32 08
30 • www.dl
f.com • dlf@dlf.

com

Balení propagačních materiálů
• Přihrádky s propagačním materiálem na směsi z řady
Turfline®. Umožňuje snadnou přeprava palet a snadno se
dostanete z celního skladu a přímo do obchodů.

Zpravodaj

Reklamní stojan
Přihrádky s
propagačním materiálem

Doplňkové produkty
• Trávníkové ohraničení, kdy je třeba zabránit šíření trávníku
dále než je potřeba. Trávník nesmí zasahovat do záhonů,
zahradních cest, atd.
• Grass Graffiti umožňuje extra zábavu při pobytu na trávníku
Objednejte si své propagační materiály u svého
distributora.

Vymezovač prostoru

Grass Graffiti

Tato brožura představuje řadu Turfline® a její
inovativní travní směsi. Získejte cenné informace
o složení směsí a kontaktujte DLF- TRIFOLIUM
ohledně propagačních materiálů, které můžete
nabídnout svým zákazníkům.
Značka Turfline® se stala jednou z nejrozšířenějších
značek travních směsí na spotřebitelském trhu
v Evropě. Tato směs je výsledkem průzkumu na
základě požadavků zákazníků a využití vysoce
kvalitních odrůd z produkce DLF–TRIFOLIUM.

Všechny fotografie v této brožuře jsou pod autorskými právy DLF-TRIFOLIUM A/S. Pro další použití fotografií prosím kontaktujte DLF-TRIFOLIUM A/S.

Oddanost
k dosažení
toho nejlepšího
trávníku

DLF–TRIFOLIUM Hladké Životice , s.r.o. Fulnecká 95, Hladké Životice , Česká republika
Tel.: 556 756 134 / 130, Fax: 556 756 132, www.dlf.cz

CZ

