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Trawy Pastewne

Mieszanki traw pastewnych:

Nasze mieszanki powstały poprzez 
dobór najlepszych gatunków traw 
i nasion motylkowych. 
Wykorzystywane są dla potrzeb 
gospodarstw rolnych, prowadzących 
intensywną hodowlę bydła 
mlecznego i mięsnego, na trwałych 
użytkach zielonych i pastwiskach 
oraz dla przemiennego zasiewu 
gruntów ornych.

Ich jakość potwierdzona jest licznymi 
nagrodami, m.in. Złoty Medal na 
Targach Ferma Bydła 2009 oraz 
Jakość Roku 2009.
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Mieszanki traw pastewnych

Skomponowane z najwartościowszych pod względem 
uprawowym i żywieniowym gatunków i odmian traw i roślin 
motylkowatych, wyprodukowanych w polskich warunkach 
klimatyczno-glebowych. W efekcie wysoka jakość naszych 
mieszanek umożliwia doskonały wzrost i plonowanie nawet 
w specyficznych warunkach siedliskowych
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Mieszanki traw pastewnych

Mieszanka traw bez motylkowych. Przeznaczona na żyzne gleby 
mineralne o uregulowanych stosunkach wodnych. Skład botaniczny 
oparty na życicach pozwala na uzyskanie wysokich plonów o dobrej 
wartości pokarmowej. Zielonka jest chętnie zjadana przez zwierzęta 
co znacząco wpływa na zwiększanie wydajności mlecznej krów. 
Wysoka zawartość węglowodanów znacznie ułatwia zakiszanie masy 
zielonej. Mieszanka przeznaczona głównie na zielonkę, siano i 
sianokiszonkę.

N-KP1 bez motylkowych
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Mieszanki traw pastewnych

Mieszanka traw bez motylkowych. Przeznaczona na słabe gleby 
mineralne narażone na okresowe niedobory wody. Charakteryzuje się 
szybkim odrostem oraz wysoką regeneracją. Dobór 
najwartościowszych gatunków pozwala uzyskać wysokiej jakości paszę 
objętościową w postaci zielonki, siana i sianokiszonki. W składzie 
botanicznym znajdują się gatunki odporne na przygryzanie i 
przydeptywanie co pozwala także na użytkowanie pastwiskowe 
mieszanki.

N-KP2 z kupkówką na gleby suche
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Mieszanki traw pastewnych

Przeznaczona na grunty mineralne o uregulowanych stosunkach wodnych. 
Skład mieszanki oparty jest na bardzo wartościowych gatunkach traw oraz 
koniczynie łąkowej. Pozwala na uzyskanie wysokiej jakości paszy 
objętościowej chętnie zjadanej przez zwierzęta zapewniając wysoką 
wydajność mleczną krów. Udział koniczyny łąkowej bardzo dobrze bilansuje 
zawartość składników pokarmowych w szczególności węglowodanów i białka. 
Przeznaczona jest głównie do użytkowania kośnego, jednak dobór gatunków 
pozwala również na okresowe wypasanie.

N-KP3 z koniczyną czerwoną
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Mieszanki traw pastewnych

Mieszanka przeznaczona na słabe i średnie gleby mineralne narażone na okresowe 
niedobory wody. Skład botaniczny oparto o najwartościowsze pod względem 
żywieniowym i gospodarczym gatunki traw oraz koniczynę łąkową i białą. Użyte gatunki 
bardzo dobrze zadarniają stanowisko znacznie spowalniając odparowywanie wody 
podczas braków opadów. Dodatek koniczyny łąkowej i białej pozwala na uzyskanie 
dobrze zbilansowanej, wysokiej jakości paszy objętościowej. Cechą charakterystyczną 
tej mieszanki jest szybki odrost i wysoka regeneracja oraz duża odporność na 
przygryzanie i przydeptywanie co pozwala na przemienne użytkowanie kośno-
pastwiskowe.

N-KP4 z koniczyną białą i czerwoną
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Mieszanki traw pastewnych

Przygotowana pod potrzeby gospodarstw prowadzących intensywną hodowlę krów 
mlecznych. Skład botaniczny oparty o najbardziej wartościowe gatunki pozwalające na 
uzyskanie bardzo wysokiego plonu a przede wszystkim stabilnego, mniej narażonego na 
niesprzyjające warunki klimatyczne podczas całego okresu wegetacji. Wysoki udział 
lucerny i koniczyny łąkowej znacznie podwyższa wartość pokarmową paszy 
objętościowej wzbogacając ją w białko, sole mineralne i witaminy. Udział życic o dużej 
zawartości węglowodanów znacznie ułatwia zakiszanie sianokiszonki. Przeznaczona 
głównie do użytkowania kośnego.

N-KP5 z festulolium, lucerną i koniczyną czerwoną
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Mieszanki traw pastewnych

Największą zaletą naszych mieszanek jest odpowiednio 
skomponowany skład, co w efekcie umożliwia doskonały 
wzrost i plonowanie nawet w najbardziej specyficznych 
warunkach siedliskowych. Przeznaczone do użytku na 
terenie całej Polski.
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Mieszanki traw pastewnych

Przeznaczone na żyzne gleby mineralne o uregulowanych stosunkach 
wodnych. Przy intensywnej uprawie dają bardzo wysokie plony masy 
zielonej z przeznaczeniem na siana, a w związku z dużą zawartością 
węglowodanów również na zakiszanie.

Kośno-Pastwiskowa R-VIII APETYT

Życica trwała                           35%
Życica wielokwiatowa           15%
Życica westerwoldzka 20%
Kostrzewa łąkowa                    5%
Tymotka łąkowa                     15%
Koniczyna łąkowa                  10%

Skład: Opakowania: 10kg, 25kg
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Mieszanki traw pastewnych

Przeznaczone na żyzne gleby mineralne o uregulowanych stosunkach 
wodnych. Przy intensywnej uprawie dają bardzo wysokie plony masy 
zielonej z przeznaczeniem na siana, a w związku z dużą zawartością 
węglowodanów również na zakiszanie.

Kośno-Pastwiskowa R-V LUNCH

Życica trwała                           25%
Życica wielokwiatowa           35%
Życica westerwoldzka 10%
Kostrzewa trzcinowa               5%
Kostrzewa łąkowa                    5%
Tymotka łąkowa                     10%
Koniczyna łąkowa                  10%

Skład: Opakowania: 10kg, 25kg
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Mieszanki traw pastewnych

Przeznaczona jest na użytkowanie przemienne łąkowo-pastwiskowe.
Dominujący udział oraz dodatek koniczyny czerwonej i białej 
zapewnia dobrą jakość i smakowitośc paszy. Przeznaczona jest 
zarówno do porduckji siana, sianokiszonek jak i na spasanie.

Łąkowo-Pastwiskowa R-VII XARA

Życica trwała                           25%
Życica wielokwiatowa           20%
Życica westerwoldzka 15%
Kostrzewa łąkowa                  10%
Tymotka łąkowa                     10%
Koniczyna biała                         5%
Koniczyna łąkowa                  15%

Skład: Opakowania: 10kg, 25kg
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Mieszanki traw pastewnych

Na gleby okresowo suche. Charakteryzuje się szybkim odrostem oraz 
wysoką regeneracją. Polecana jest głównie na zakładanie pastwisk 
krów mlecznych ze względu na zawartość koniczyny białej. Jej skład 
dostosowany jest także do wypasania koni, znosi niskie przygryzanie 
i udeptywanie. Mieszanka jest wysoce energetyczną paszą
dla zwierząt.

Pastwiskowa R-I MELBA

Życica trwała                           20%
Życica wielokwiatowa           13%
Kostrzewa łąkowa                  12%
Kostrzewa czerwona              20%
Tymotka łąkowa                     10%
Kupkówka pospolita              10%
Koniczyna biała                       10%
Koniczyna łąkowa                   5%

Skład: Opakowania: 10kg, 25kg
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Mieszanki traw pastewnych

Na okresowo suche gleby. Mieszanki te charakteryzuje wysoki i duży 
przyrost plonu z pierwszego zbioru traw. Przeznaczone są na siano 
lub sianokiszonkę. Ze względu na udział odmian traw trwałych 
zalecane są do zagospodarowania łąk położonych na siedliskach 
organicznych i mineralnych. Polecane są rolnikom - hodowcom bydła.

Łąkowa R-III SAFARI

Życica trwała                           25%
Kostrzewa łąkowa                  10%
Kostrzewa trzcinowa               5%
Kostrzewa czerwona              10%
Tymotka łąkowa                     15%
Kupkówka pospolita              10%
Wiechlina łąkowa                   10%
Koniczyna łąkowa                   15%

Skład: Opakowania: 10kg, 25kg
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Mieszanki traw pastewnych

Na okresowo suche gleby. Mieszanki te charakteryzuje wysoki i duży 
przyrost plonu z pierwszego zbioru traw. Przeznaczone są na siano 
lub sianokiszonkę. Ze względu na udział odmian traw trwałych 
zalecane są do zagospodarowania łąk położonych na siedliskach 
organicznych i mineralnych. Polecane są rolnikom - hodowcom bydła.

Łąkowa R-IV PRERIA

Życica trwała                           20%
Życica wielokwiatowa           10%
Kostrzewa łąkowa                  20%
Kostrzewa trzcinowa               5%
Tymotka łąkowa                     20%
Wiechlina łąkowa                   10%
Koniczyna biała                         8%
Koniczyna łąkowa                     7%

Skład: Opakowania: 10kg, 25kg
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Mieszanki traw pastewnych

Na gleby torfowe. Mieszanki te charakteryzuje wysoki i duży 
przyrost plonu z pierwszego zbioru traw. Przeznaczone są na siano 
lub sianokiszonkę. Ze względu na udział odmian traw trwałych 
zalecane są do zagospodarowania łąk położonych na siedliskach 
organicznych i mineralnych. Polecane są rolnikom - hodowcom 
bydła.

Łąkowa R-VI HORDA

Życica trwała                           20%
Życica wielokwiatowa           5%
Kostrzewa łąkowa                  20%
Tymotka łąkowa                     25%
Wiechlina łąkowa                   10%
Koniczyna łąkowa                     5%
Koniczyna szwedzka               10%
Mietlica biaława                        5%

Skład: Opakowania: 10kg, 25kg
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Mieszanki traw pastewnych

Największą zaletą naszych mieszanek jest odpowiednio 
skomponowany skład, co w efekcie umożliwia doskonały 
wzrost i plonowanie nawet w najbardziej specyficznych 
warunkach siedliskowych. Przeznaczone do użytku na 
terenie całej Polski.
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Mieszanki traw pastewnych

Kośno-pastwiskowa mieszanka traw na gleby uwilgotnione. 
Uniwersalna w użytkowaniu. Przedsiew koniczyną czerwoną 
zwiększa plon masy zielonej nawet o 50%.

Kośno-Pastwiskowa A-1

Życica trwała                           40%
Życica wielokwiatowa           30%
Kostrzewa łąkowa                  5%
Kostrzewa czerwona              15%
Tymotka łąkowa                     10%

Skład: Opakowania: 10kg
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Mieszanki traw pastewnych

Kośno-pastwiskowa mieszanka traw na gleby narażone na 
wysychanie. Uniwersalna w użytkowaniu. Przedsiew koniczyną białą 
lub czerwoną zwiększa plon masy zielonej nawet o 50%.

Na łąki i pastwiska B-1

Życica trwała                           45%
Życica wielokwiatowa           20%
Kostrzewa łąkowa                  5%
Kostrzewa czerwona              10%
Kupkówka pospolita              15%
Kostrzewa trzcinowa                5%

Skład: Opakowania: 10kg
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Mieszanki traw pastewnych

Mieszanka traw z nasionami motylkowymi do użytkowania kośno-
pastwiskowego na gleby narażone na wysychanie. Daje duże plony 
masy zielonej oraz szybkie odrosty po spasaniu. Przeznaczona do 
użytkowania na terenie całej Polski.

Na łąki i pastwiska A-2 z koniczynami

Życica trwała                           30%
Życica wielokwiatowa           10%
Kostrzewa łąkowa                  10%
Tymotka łąkowa                     15%
Wiechlina łąkowa                   5%
Kostrzewa trzcinowa                5%
Koniczyna łąkowa                   15%

Skład: Opakowania: 10kg
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Mieszanki traw pastewnych

Mieszanka traw z nasionami motylkowymi do użytkowania kośno-
pastwiskowego na gleby narażone na wysychanie. Daje duże plony 
masy zielonej oraz szybkie odrosty po spasaniu. Przeznaczona do 
użytkowania na terenie całej Polski.

Na łąki i pastwiska B-2 z koniczynami

Życica trwała                           30%
Życica wielokwiatowa           10%
Kostrzewa łąkowa                  10%
Kostrzewa czerwona              10%
Kupkówka pospolita              15%
Koniczyna biała                         5%
Kostrzewa trzcinowa              10%
Koniczyna łąkowa                   10%

Skład: Opakowania: 10kg
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Mieszanki traw pastewnych

Mieszanka polecana na siano-kiszonki. Mieszanka festulolium
z kupkówką. Najwyższy plon zielonej masy, największa 
trwałość, bardzo dobra strawność, wysoka odporność na 
choroby.

D-2 z festulolium na sianokiszonki

Życica trwała                           15%
Kostrzewa łąkowa                  10%
Festulolium 25%
Tymotka łąkowa                     15%
Lucerna 35%

Skład: Opakowania: 10kg
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Nasze marki w prasie


