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OFERTA MIESZANEK TRAW

Mieszanka traw

Charakterystyka

COUNTRY
Energy 2027

Wysokowydajna mieszanka z odmianami o najwyższej jakości paszowej.
Nadaje się do zakładania nowych użytków i podsiewów intensywnych
użytków zielonych. Polecana dla czołowych gospodarstw, które dążą do
uzyskania bardzo dużych wydajności mleka z paszy podstawowej.

Trwałe Użytki Zielone

Charakterystyka
Mieszanka na trwałe użytki zielone do intensywnego użytkowania kośnego
i pastwiskowego na stanowiskach suchych. Życica trwała już w pierwszym
roku użytkowania daje wysoki plon świeżej masy o dużej koncentracji
składników pokarmowych. Zwiększony udział odmian kupkówki w typie

COUNTRY 2013

pastwiskowym, o smukłej blaszce i kostrzewy czerwonej. Mieszanka ta
nadaje się zarówno do użytkowania kośnego, jak i pastwiskowego na
trwałych użytkach zielonych i na gruntach ornych. Udział koniczyny białej
sprawia, że mieszanka ta może być uprawiana mniej intensywnie.
Wydajna mieszanka na trudne stanowiska z miękkolistną kostrzewą
trzcinową o wysokiej strawności. Duży udział kostrzewy trzcinowej
miękkolistnej, która korzeni się głęboko ułatwiając przetrwanie zarówno w

COUNTRY 2014

czasie suszy, jak i przy podtopieniach. Wysoki plon masy o dobrej
strukturze. Mieszanka reaguje elastycznie na silnie zmieniające się warunki
środowiska.
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Polowe Użytki Zielone

Charakterystyka

COUNTRY 2050

Wydajna mieszanka traw na uprawę jednoroczną na stanowiskach średnich do
dobrych. Przy intensywnym nawożeniu azotowym dostarcza wysokich plonów
masy zielonej. Wszystkie zawarte w niej odmiany mają duże zdolności
odrastania w kolejnych pokosach dając wyrównane plonowanie w całym
okresie wegetacji. Mieszanka ma dużą elastyczność wykorzystania, jest bardzo
dobra do bezpośredniego letniego skarmiania w oborze, ponieważ życica
wielokwiatowa przy wiosennym wysiewie nie w pełni strzela w źdźbło
i pozostaje trawą dolnego piętra bogato ulistnioną.

COUNTRY 2052

Mieszanka na grunty orne na trzy-, czteroletnie użytkowanie na stanowiskach
średnich do dobrych. Mieszanka plonuje równomiernie przez cały okres
wegetacji dzięki zrównoważonemu składnikowi traw wysokich i niskich.
Wyśmienitej jakości pasza nadająca się użytkowania kośnego i pastwiskowego.
Trwała mieszanka lucerny z trawami na dwu-, trzyletnie użytkowanie kośne,
odpowiednia na wszystkie stanowiska nadające się do uprawy lucerny. Wysoka

COUNTRY 2056

zawartość białka i pewność plonowania, szczególnie na stanowiskach suchych,
o dużej miąższości gleby. Duża odporność zastosowanych odmian lucerny
przeciw chorobom uwiądowym zapewnia długotrwałość użytkowania.

Mieszanka
poplonowa traw

Charakterystyka
Szybko rosnąca mieszanka traw do produkcji paszy zielonej w międzyplonie

Futtertrio

ścierniskowym. Dostarcza kiszonkę o wysokiej strawności i odpowiedniej
strukturze. Wyróżnia się wyrównaną proporcją białka do energii.
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