
JAUNUMS!

Jau daudzus gadus DSV selekcionāri ir ne �kai vērtējuši ražu, izturību pret slimībām un citus tradicionālos kritērijus, bet arī 
analizējuši svarīgus lopbarības kvalitātes parametrus. DSV ir spērusi sloli uz priekšu lopbarības zālāju audzēšanā, visām 
šķirnēm pārbaudot organisko vielu sagremojamību, kopproteīnu un ūdenī šķīstošos ogļhidrātus (galvenokārt cukurus), kā arī 
šūnu sieniņu frakciju, šūnu sieniņu sagremojamību un pelnu saturu. Milk Index šķirnes pārbauda ne �kai DSV. Tās piedāvā 
izcilu lopbarības kvalitā�, pamatojo�es uz neatkarīgu Eiropas ins�tūtu, piemēram, Vācijas Lauksaimniecības kameras, 
rezultā�em.

Vislabākā barība – vislabākie rezultā�! Tā ir galvenā ideja!

Tikai labākākās DSV zālāju šķirnes saņem kvalitātes zīmi Milk Index. Milk Index šķirnes ir ar augstu sagremojamību un ar 
īpaši augstu barības vielu koncentrāciju.
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Mūsu vislabākās šķirnes piena gotiņu ēdināšanai
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Šķirnēm ar Milk Index simbolu ir:
- unikāla šūnu sieniņu sagremojamība
- lielāka barības vērtība
- vairāk cukuru
- labāka fosfora izmantošanas efektivitāte
- mazāk kuņģa acidožu



COUNTRY Energy 2024
Labākais potenciāls kūdrainām augsnēm

Apmēram 40 % maisījuma veido� no MILK INDEX  šķirnēm. Lielā ganību airenes proporcija 
nodrošina augstu kvalitā� un ražas. Timo�ņš uzlabo ziemcie�bu un maisījuma piemēro�bu 
kūdrainām augsnēm. Iekļautā maigs�ebru pļavas skarene nodrošina blīvu zelmeni un labu 
izturību. Izmantošanai 3-5 gadus.

70 % vidēji vēlas ganību airenes:
AstonHockey, Euroconquest, Explosion
20 % �mo�ņš Lischka
10 % pļavas skarene Limagie

Augsts enerģijas blīvums
Ziemcie�gs �mo�ņš
Blīvs zelmenis, pateico�es maigu 
s�ebru pļavas s�ebrzālēm

AUGSNES
Sausas
Normālas
Mitras
Kūdrainas

IZMANTOŠANA
Ganīšanai
Ganīšanai, pļaušanai
Intensīvai pļaušanai

Izsēja
Pārsēja
Pārsēja vairākas
reizes gadā

30-35 kg/ha
15-20 kg/ha
7-10 kg/ha

COUNTRY Energy 2020
Vēlais ar āboliņu

Apmēram puse no maisījuma sastāv no MILK INDEX  šķirnēm. Vidēji vēlās un vēlās ganību airenes, kā arī baltais āboliņš dod 
augstas enerģijas barību. Timo�ņš uzlabo maisījuma ziemcie�bu. Piemērots gan sējai, gan pārsējai. Izmantošanai 4-5 gadus.

45 % vēlas ganību airenes: Valerio, Kaiman
40 % vidēji vēlas ganību airenes: Explosion, Euroconquest
10 % �mo�ņš Lischka
5 % baltais āboliņš ar pārklājumu: Vysocan, Jura

Augsts enerģijas blīvums
Ziemcie�gs �mo�ņš
Baltais āboliņš slāpekļa fiksācijai
Elas�gai izmantošanai

AUGSNES
Sausas
Normālas
Mitras
Kūdrainas

IZMANTOŠANA
Ganīšanai
Ganīšanai, pļaušanai
Intensīvai pļaušanai

Izsēja
Pārsēja
Pārsēja vairākas
reizes gadā

35-40 kg/ha
20-25 kg/ha
7-10 kg/ha

COUNTRY Energy 2021
Intensīvai pļaušanai

Apmēram trešdaļa maisījuma sastāv no MILK INDEX  šķirnēm. Pateico�es lielai airenes proporcijai, iespējams sasniegt 
vislabāko kvalitā� un lielāko ražu. Vēlo un vidēji vēlo aireņu izmantošana un piemēro�ba kūdrainām augsnēm dod augstus 
enerģijas blīvumus. Ziemcie�gais �mo�ņš barībai piedod nepieciešamo struktūru. Izmantošanai 3-5 gadus.

60 % vidēji vēlas ganību airenes Explosion, Euroconquest
15 % vēla ganību airene Valerio
25 % �mo�ņš Lischka

Augsts enerģijas blīvums
Ziemcie�gs �mo�ņš
Piemērots kūdrainām augsnēm
Elas�gai izmantošanai

AUGSNES
Sausas
Normālas
Mitras
Kūdrainas

IZMANTOŠANA
Ganīšanai
Ganīšanai, pļaušanai
Intensīvai pļaušanai

Izsēja
Pārsēja
Pārsēja vairākas
reizes gadā

35 kg/ha
15-20 kg/ha
7-10 kg/ha
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