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PL-4 UNIWERSALNA
Wieloletnia mieszanka uniwersalna nadająca się do uprawy na 
zielonkę, siano i sianokiszonkę. Może być z powodzeniem upra-
wiana na wszystkich rodzajach gleb, również na tych uboższych 
w wilgoć i mniej żyznych. Mieszanka uwzględnia specyfikę ukła-
du pokarmowego koni, dlatego wspaniale sprawdza się jako pa-
sza dla tego gatunku zwierząt.

Skład  %

Życica trwała (4N) 15

Życica trwała (2N) 20

Życica wielokwiatowa 20

Kostrzewa łąkowa 5

Tymotka łąkowa 10

Kupkówka pospolita 10

Wiechlina łąkowa 15

Festulolium 5

PL-3 WYSOKOBIAŁKOWA
Mieszanka wieloletnia przeznaczona do uprawy na siano i siano-
kiszonkę o najwyższym poziomie białka. Udział lucerny w składzie 
mieszanki poprawia wartość pokarmową, smakowitość oraz pod-
nosi wydajność zielonej masy przy obniżonej dawce azotu w na-
wożeniu. Zalecana do uprawy na stanowiskach o uregulowanych 
stosunkach wodnych z dostatkiem wilgoci.

Skład  %

Kostrzewa trzcinowata 10

Kostrzewa łąkowa 5

Festulolium 5

Tymotka łąkowa 10

Lucerna siewna 30

Życica trwała (4N) 10

Życica trwała (2N) 10

Życica mieszańcowa 10

Życica wielokwiatowa 10

PL-1 EXPRESS
Mieszanka jednoroczna przeznaczona na sianokiszonkę i siano, 
dająca bardzo wysoki plon zielonej masy. Charakteryzuje się wy-
sokim, wprost ekspresowym wigorem po wschodach i intensyw-
nym przyrostem masy. 20-procentowy udział koniczyny zwiększa 
zawartość białka w paszy i podnosi jej wartość pokarmową. Prze-
znaczona do siewu na gruntach ornych, również na tych such-
szych.

Skład  %

Życica westerwoldzka 80

Koniczyna perska 20

PL-2 TURBO
Szybko rosnąca mieszanka wieloletnia ukierunkowana na pro-
dukcję zielonki, siana i sianokiszonki. Dzięki odpowiedniemu 
doborowi gatunków i odmian traw oraz udziale koniczyny białej 
daje wysoki plon świeżej masy. Odpowiednia do zakładania łąk 
i pastwisk na gruntach ornych. Dobrze znosi niedobór opadów 
atmosferycznych.

Skład  %

Kostrzewa trzcinowata 15

Życica mieszańcowa 10

Festulolium 5

Tymotka łąkowa 5

Koniczyna biała  5

Życica trwała (4N) 25

Życica trwała (2N) 25

Życica westerwoldzka 10



PL-11 ŁĄKOWA
Mieszanka wieloletnia nadaje się do uprawy na zielonkę, siano 
i kiszonkę o najbardziej wszechstronnym zastosowaniu. Wspa-
niale przystosowuje się do gleb suchych i lekko piaszczystych. 
Charakteryzuje się bardzo dobrą smakowitością i wysoką mro-
zoodpornością. Idealna na średnio intensywne użytkowanie łąk 
i pastwisk.

Skład  %

Życica trwała (2N)  15

Życica trwała (4N) 15

Życica wielokwiatowa 10

Tymotka łąkowa 5

Kupkówka pospolita 10

Kostrzewa łąkowa 5

Kostrzewa trzcinowata 10

Wiechlina łąkowa 10

Koniczyna czerwona 15

Festulolium 5

PL-12 ZALEWOWA
Mieszanka wieloletnia do uniwersalnego wykorzystania. Skład 
mieszanki opracowano, aby kombinacja wartości pokarmowej, 
wysokości plonu i odporności na okresowe zalewania wodą była 
jak najbliższa maksimum potencjału zastosowanych gatunków 
i odmian traw oraz koniczyny.

Skład  %

Życica trwała (2N) 15

Życica wielokwiatowa 5

Kostrzewa łąkowa 5

Tymotka łąkowa 10

Kostrzewa trzcinowata 25

Wiechlina łąkowa 10

Mietlica biaława    10

Wyczyniec łąkowy  5

Koniczyna szwedzka 10

Festulolium 5
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PL-5 KOŚNO-PASTWISKOWA
Mieszanka wieloletnia przeznaczona na siano, zielonkę i sianoki-
szonkę. Optymalną zawartość białka w paszy daje zastosowanie 
koniczyny białej i szwedzkiej. Zalecana do uprawy na słabszych 
gruntach, uboższych w składniki pokarmowe, a także okresowo 
podmokłych.

Skład  %

Życica trwała (2N) 20

Życica trwała (4N) 20

Życica wielokwiatowa 10

Tymotka łąkowa 10

Kostrzewa łąkowa 5

Kostrzewa trzcinowata 15

Koniczyna szwedzka 5

Koniczyna biała 10

Festulolium 5

PL-6 PASTWISKOWA
Mieszanka wieloletnia przeznaczona do użytkowania na trwa-
łym pastwisku, charakteryzująca się bardzo dobrą smakowitością 
i wysoką mrozoodpornością. Skład mieszanki pozwala uzyskiwać 
wysokie plony także na gruntach słabszych, ubogich w składniki 
pokarmowe, a zawartość koniczyny białej podnosi walory odżyw-
cze uzyskiwanej paszy pastwiskowej. Przydatna na gleby uboższe 
w azot.

Skład  %

Życica trwała 2N 25

Festulolium 5

Życica trwała 4N 20

Życica wielokwiatowa 10

Kostrzewa łąkowa 5

Tymotka łąkowa 10

Wiechlina łąkowa 10

Koniczyna biała 15


