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OFERTA NA MATERIAŁ SIEWNY 

MIĘDZYPLONY 

 
 

Mieszanka 
 
Skład 

 
Charakterystyka 

TerraLife-Rigol TR 

gryka, len oleisty, owies szorstki, seradela, słonecznik, 

Trifolium squarrosum, facelia, koniczyna perska, 

rzodkiew Deeptill 

Mieszanka międzyplonowa jest niezwykle skuteczna w penetracji 

zagęszczonej gleby, ponieważ zawarte gatunki roślin dysponują 

intensywnie rozrastającymi się korzeniami. Jednocześnie zapewnia 

dobre zacienienie gleby i szybkie przerośnięcie delikatnymi korzeniami 

horyzontu glebowego, a także wysoką produkcję biomasy nadziemnej. 

Udział roślin strączkowych powoduje nagromadzenie próchniczy  

i składników pokarmowych.  

TerraLife-N-Fixx 

groch pastewny, wyka jara, gryka, koniczyna perska, 

seradela, Trifolium squarrosum, facelia, ramtil, 

słonecznik 

Mieszanka jest harmonijnie zestawioną wszechstronną mieszanką na 

nawóz zielony do podniesienia zawartości azotu w glebie. Wyśmienicie 

pasuje do płodozmianów ze zbożami ozimymi. 

TerraLife-MaisPro TR 

peluszka, żyto ozime, sorgo, wyka panońska, facelia, 

inkarnatka, len oleisty, koniczyna perska, koniczyna 

szwedzka, lnianka siewna, gorczyca abisyńska Redbone, 

gorczyca biała, słonecznik 

MaisPro TR jest idealną mieszanką do płodozmianu kukurydzianego. 

Wspiera ona mikoryzowanie kukurydzy i przez to poprawia strukturę 

gleby. Poprzez intensywne ukorzenienie komponentów mieszanki 

tworzą się nowe korytarze korzeniowe, które pomagają kukurydzy 

przede wszystkim w okresie suszy. 

TerraLife-VitaMaxx TR 

owies szorstki, gryka, len oleisty, facelia, rzodkiew 
Deeptill, lnianka siewna, gorczyca abisyńska Redbone, 
gorczyca biała, słonecznik 

Jest szybkorosnącą mieszanką poplonową nie zawierającą roślin 
bobowatych, przez co nadaje się również do stosowania na obszarach 
ochrony wód gruntowych. Mieszanka produkuje dużo biomasy, która 
służy przez długi czas jako źródło pokarmu dla dżdżownic i innych 
organizmów glebowych oraz konserwuje składniki pokarmowe przez 
ziemię.  
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TerraLife-SolaRigol 
łubin gorzki, wyka jara, owies szorstki, ramtil, len 
oleisty, seradela, koniczyna aleksandryjska 

Mieszanka wyważona, nastawiona na płodozmian ziemniaczany, dobrze 
zacienia glebę, powoduje silny rozwój korzeni i podnosi 
bioróżnorodność. Struktura gleby zostaje idealnie przygotowana do 
uprawy redlinowej a erozja w obrębie redliny może zostać 
zminimalizowana.  

TerraLife-BetaSola 
wyka jara, owies szorstki, rzodkiew oleista 
nicieniobójcza, koniczyna aleksandryjska, ramtil 

Dzięki bogactwu gatunków mieszanka oddziałuje pozytywnie na 
strukturę gleby, przez co istotnie odróżnia się pojedynczo uprawianych 
nicieniobójczych gatunków międzyplonów. Kombinacja gatunków 
zastosowanych w tej mieszance ma szerokie spektrum działania.  

TerraLife-BetaMaxx 
wyka jara, peluszka, łubin gorzki, owies szorstki, 
koniczyna aleksandryjska, facelia, ramtil  

BetaMaxx spełnia idealnie warunki wstępne dla efektywnej uprawy 
buraka cukrowego. Mieszanka zawiera głęboko korzeniące gatunki, 
które umożliwiają burakom łatwe ukorzenienie w utworzonych już 
głębokich kanałach korzeniowych. Jest to pomocne dla buraków przede 
wszystkim w okresie suszy.  

TerraLife-AquaPro 
owies szorstki, facelia, gryka, len oleisty, słonecznik, 
sorgo, ramtil, krokosz barwierski  

Mieszanka nie produkuje azotu a z drugiej strony chroni azot 
zmineralizowany przed wymyciem. Posiada bardzo dobrą ochronę 
przed erozją i poprawia biologię gleby. 

TerraLife-Mieszanka 
Gorzowska 

życica wielokwiatowa, koniczyna inkarnatka, wyka ozima  

Mieszanka Gorzowska dzięki swojemu inteligentnemu składnikowi 
aktywnie wspiera życie w glebie. Udział wodonośnych agregatów 
wspiera życie w glebie. Udział wodonośnych agregatów glebowych 
wzrasta, przez co poprawia się infiltracja wody, a struktura gleby 
znacznie się stabilizuje. Mieszanka wykorzystuje bardzo dobrze 
nawożenie organiczne. Jej odrost  nadaje się zarówno jako nawóz 
zielony jak i jako wartościowa pasza objętościowa.  
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