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Mieszanki pastewne

Professional

TOP GRASS

WYSOKA JAKOŚĆ - TERAZ ZA NIŻSZĄ CENĘ

TOP GRASS

– 2 kiszonkowa - Turośl

TOP GRASS

– 6 kośno-pastwiskowa

Charakterystyka: użytkowanie kośno - pastwiskowe – przez okres 3 – 4 lat.
Przeznaczenie: sianokiszonka/zielonka oraz wypas.
Norma wysiewu: 35 kg/ha

Charakterystyka: użytkowanie pastwiskowo – kośne przez okres 4 – 6 lat.
Przeznaczenie: pastwisko, zielonka, kiszonka.
Norma wysiewu: 35 kg/ha

Wysoki plon masy suchej
Przeznaczona dla gospodarstw o wysokim
poziomie produkcji mleka i mięsa.

Zwiększona odporność mieszanki na suszę oraz
wytrzymałość na glebach mineralnych - lżejszych.
Plonowanie pokosów wyrównane, szybkie odrastanie.
Wysoka odporność trawy na zaleganie okrywy śnieżnej.

TOP GRASS

SKŁAD
życica trwała (4n)
tymotka łąkowa

65%
15%

kostrzewa łąkowa

10%

koniczyna biała

10%

– 3 z lucerną siewną

TOP GRASS

Charakterystyka: użytkowanie kośne – przez okres 4 – 5 lat.
Przeznaczenie: kiszonka, zielonka, siano, susz.
Norma wysiewu: 35 kg/ha
Wymaga dobrego stanowiska o prawidłowym pH gleby.
Zapewnia paszę o wysokiej zawartości białka i dobrej
smakowitości.
Z uwagi na wysoką zawartość białka kiszonka wymaga
zbilansowania energetycznego paszy.
Dobre tempo odrostu po kolejnych pokosach.

SKŁAD
życica trwała (2n)
życica trwała (4n)

20%
10%

życica wielokwiatowa

10%

tymotka łąkowa
kostrzewa łąkowa

20%
15%

festulolium
koniczyna biała

15%
10%

SKŁAD
życica trwała (2n)
życica trwała (4n)

10%
10%

życica wielokwiatowa

10%

tymotka łąkowa
kostrzewa łąkowa

20%
15%

festulolium
koniczyna czerwona

20%
15%

–1
11 kośna

Charakterystyka: użytkowanie kośne – przez okres 4 – 6 lat.
Przeznaczenie: zielonka i siano.
Norma wysiewu: 35 kg/ha
SKŁAD
życica trwała (2n)
życica wielokwiatowa

10%
10%

tymotka łąkowa

20%

kostrzewa łąkowa
festulolium

10%
20%

lucerna siewna

30%

Mieszanka polecana do ekstensywnego użytkowania.
Odporna na niekorzystne warunki pogodowe. Polecana
na stanowiska o mniejszej zasobności w składniki
pokarmowe. Tworzy dobrą i trwałą łąkę.

PRAWIDŁOWY DOBÓR MIESZANKI

K OŚNE
U ŻYTKOWANIE

G LEBY M INERALNE

TOP GRASS

-3

G LEBY O RGANICZNE

TOP GRASS

-1
11

TOP GRASS

-2

kiszonkowa - TUROŚL z koniczyną białą

TOP GRASS

-6

pastwiskowa z koniczyną białą

P AST WISKOWE

z lucerną siewną

- na gleby zasobne o prawidłowym pH

z koniczyną czerwoną

- na gleby organiczne okresowo przesuszające się
- na gleby zasobne i wilgotne
- na gleby mineralne i stanowiska suche
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