Mieszanka poplonowa

POPLONOWA

Mieszanka poplonowa jednokośna
do produkcji sianokiszonki i na zielony nawóz

Mieszanki traw pastewnych

M

ieszanka poplonowa idealna na grunty
orne do produkcji wysokiej jakości
sianokiszonki w krótkim czasie.
Doskonale nadaje się do zasiewu bezpośrednio
po zbiorze zbóż, dostarczając po około
8 tygodniach dużo bogatej w białko i cukry
masy do zakiszenia. Jest jarą mieszanką
jednokośną, a kolejny odrost można
przeznaczyć do zaorania na zielony nawóz.
Stanowi doskonały przerywnik upraw
zbożowych i oleistych. Poprawia strukturę
gleby i zwiększa zawartość materii organicznej,
pozytywnie wpływając na plony roślin
następczych. Pozwala uzyskać wyższe dopłaty
do hektara z tytułu uprawy poplonów.
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Smakowita pasza dla Twoich krów

Przeznaczenie:
• Poplon jary
• Użytkowanie 1-kośnie
• Norma wysiewu 40-50 kg/ha
• Kiszonka, zielonka, zielony nawóz
Worek: 10kg

Cena: 10,30 zł/kg*
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*cena netto należy doliczyć VAT 8%
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Mieszanka pastwiskowo-kośna
z koniczyną białą

Mieszanka kośna z koniczyną
czerwoną

Mieszanka kośna z kupkówką
pospolitą

STANDARD

Mieszanka szybko rosnących
życic

M

ieszanka na gleby średnio zwięzłe, zasobne w składniki
pokarmowe, mieszanka dwuletnia, doskonała do
podsiewów lub do uprawy na przemiennych użytkach
zielonych z przeznaczeniem na siano, kiszonkę i zielonkę.
Norma wysiewu kształtuje się na poziomie 35- 45 kg/ha
w zależności od zasobności gleby i rodzaju zastosowania
(podsiew, siew czysty).

Wartościowa pasza
dla Twoich krów

D

oskonała mieszanka traw i koniczyny białej
przeznaczona głównie do użytkowania pastwiskowego.
Doskonale sprawdza się w użytkowaniu przemiennym dając
wysokie plony zielonki. Mieszanka odporna na okresowe
niedobory wody w glebie, wiernie plonująca w warukach
stresowych.

S

kład gatunkowy tej mieszanki pozwala uzyskać wysokie
plony zielonki w całym okresie wegetacji. Zapewnia
paszę o dobrej wartości pokarmowej dzięki udziałowi
koniczyny czerwonej. Dobrze sprawdza się na stanowiskach
pochodzenia organicznego oraz zmiennych pod względem
wilgotnościowym.

M

ieszanka trawiasta, bez udziału roślin motylkowych,
z dodatkiem kupkówki pospolitej. Idealna do
zakładania trwałych użytków zielonych na stanowiskach
słabszych, o mniejszej zasobności w składniki pokarmowe.
W celu utrzymania dobrej jakości zielonki lub siana,
termin koszenia dostosować do fazy rozwojowej kupkówki
pospolitej.

Przeznaczenie:
• Kiszonka
• Zielonka
• Siano
• Norma wysiewu 35-45 kg/ha
• Użytkowanie kośne

Przeznaczenie:
• Okres użytkowania 4-5 lat
• Użytkowanie pastwiskowo-kośne
• Norma wysiewu 35-45 kg/ha
• Przeznaczenie: kiszonka, zielonka,
siano

Przeznaczenie:
• Okres użytkowania 4-5 lat
• Użytkowanie kośne
• Norma wysiewu 35-45 kg/ha
• Przeznaczenie: kiszonka, zielonka

Przeznaczenie:
• Okres użytkowania 4-5 lat
• Użytkowanie kośne
• Norma wysiewu 35-45 kg/ha
• Przeznaczenie: kiszonka, zielonka,
siano

Worek: 10kg

Worek: 10kg

Worek: 10kg

Worek: 10kg

Cena: 10,20 zł/kg*

Cena: 17,00 zł/kg*

Cena: 16,80 zł/kg*

Cena: 15,60 zł/kg*

*cena netto należy doliczyć VAT 8%

*cena netto należy doliczyć VAT 8%

*cena netto należy doliczyć VAT 8%

*cena netto należy doliczyć VAT 8%
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