
Lp. Zdj ęcie
Masa 

opakowania
Nazwa produktu

Rodzj 
opakowania

Cena/szt
Ilośc sztuk 

w op. 
zbiorczym

Opis mieszanek

1 20kg
MIESZANKA 
Pastwiskowa

Worek 
papierowy

201,00 zł 1

2 10kg
MIESZANKA 
Pastwiskowa

Worek 
foliowy

101,50 zł 1

3 5kg
MIESZANKA 
Pastwiskowa

Worek 
foliowy

51,80 zł 1

4 2kg
MIESZANKA 
Pastwiskowa

Worek 
foliowy

21,20 zł 70

5 20kg
MIESZANKA 

Pastwiskowa PS - 1
Worek 

papierowy
205,20 zł 1

6 10kg
MIESZANKA 

Pastwiskowa PS - 1
Worek 
foliowy

103,70 zł 1

7 5kg
MIESZANKA 

Pastwiskowa PS - 1
Worek 
foliowy

52,90 zł 1

8 2kg
MIESZANKA 

Pastwiskowa PS - 1
Worek 
foliowy

21,60 zł 70

9 20kg
MIESZANKA 

Pastwiskowo - Kośna
Worek 

papierowy
194,00 zł 1

10 10kg
MIESZANKA 

Pastwiskowo - Kośna
Worek 
foliowy

97,20 zł 1

11 5kg
MIESZANKA 

Pastwiskowo - Kośna
Worek 
foliowy

50,20 zł 1

12 2kg
MIESZANKA 

Pastwiskowo - Kośna
Worek 
foliowy

21,10 zł 70

13 10kg
MIESZANKA 

Pastwiskowa dla 
krów mlecznych

Worek 
papierowy

106,40 zł 1

14 5kg
MIESZANKA 

Pastwiskowa dla 
krów mlecznych

Worek 
papierowy

54,00 zł 1
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MIESZANKI TRAW PASTEWNE

Mieszanka przeznaczona do użytkowania 
wieloletniego na glebach uniwersalnych, 
średniozwięzłych w gospodarstwach 

mlecznych. Nadaje się przede wszystkim 
na użytkowanie pastwiskowe, ale może też 

być wykorzystywana kośnie na zielonkę. 
Zawartość wiechliny i życicy zapewnia 

trwałość darni i odporność na jej 
udeptywanie. Obecność koniczyny białej i 

lucerny zwiększa zawartość białka i 
poprawia smakowitość, natomiast dodatek 

festulolium zwiększa wartość oraz 
wysokość plonówuzyskanej paszy.

Mieszanka ze skłądem, który zapewnia 
kilkuletnie jej użytkowanie na glebach nie 

ulegających wielkim wahaniom wilgotności, 
a najlepiej z uregulowaną gospodarką 

wodną. Zawartość w składzie życic 
wielokwiatowej i westerwoldzkiej pozwala 

uzyskać w pierwszym roku 
tworzeniaużytków zielonych odrosty masy 
zielonej. Zawartość w mieszance nasion 
roślin motylkowych drobnonasiennych 

zwiększa ilość białka, podnosząc wartość 
pokarmową. Mieszanka pozwala osiągnąć 
3-5 odrostów w sezonie charakteryzuje się 

wysoką masą nadającą się na 
sianokiszonki i kiszonki. Wykorzystywana 

również na zielonkę i do spasania.

Mieszanka przeznaczona do intensywnego 
użytkowania na trwałych pastwiskach 

założonych na wszystkich rodzajach gleb z 
dostatecznym uwilgoceniem. Zawartość 

lucerny i kończyny białej znacznie 
poprawia wartość pokarmową, 

smakowitość oraz wydajność plonu. 
Mieszanka charakteryzuje się szybkim 
odrostem, dużą zawartością białka, a 

bardzo dobrą zimotrwałością i wierność w 
dużym plonowaniu czynią ją bardzo 

popularną i wszechstronną mieszanką, 
którą można przeznaczyć na spasanie, 
sianokiszonkę i kiszonkę, jak i na paszę 
zieloną w żywieniu stacjonarym bydła.

Mieszanka przeznaczona na wieloletnie 
użytkowanie charakteryzująca się 

doskonałą trwałością na glebach okresowo 
suchych i suchych oraz odpornością na 

udeptywanie i przygryzanie przez 
zwierzęta. Korzystniejsze warunki 
sprawiają, że zalety mieszanki są 

widoczne jeszcze bardziej. Bogaty dobór 
składników dobrze znoszących okresy z 

brakiem wody pozwala być pewnym 
utrzymaniadobrego pastwiska, z którego 
można otrzymywać również dobry plon z 

przeznaczeniem na produkcję 
sianokiszonki bądź kiszonki o bardzo 

dobrej wartości odżywczej.



Lp. Zdj ęcie
Masa 

opakowania
Nazwa produktu

Rodzj 
opakowania

Cena/szt
Ilośc sztuk 

w op. 
zbiorczym

Opis mieszanek

15 20kg
MIESZANKA 

Łąkowa
Worek 

papierowy
191,20 zł 1

16 10kg
MIESZANKA 

Łąkowa
Worek 
foliowy

97,20 zł 1

17 5kg
MIESZANKA 

Łąkowa
Worek 
foliowy

49,70 zł 1

18 2kg
MIESZANKA 

Łąkowa
Worek 
foliowy

20,50 zł 70

19 20kg
MIESZANKA 
Łąkowa ŁS - 1

Worek 
papierowy

196,60 zł 1

20 10kg
MIESZANKA 
Łąkowa ŁS - 1

Worek 
foliowy

99,40 zł 1

21 5kg
MIESZANKA 
Łąkowa ŁS - 1

Worek 
foliowy

50,80 zł 1

22 2kg
MIESZANKA 
Łąkowa ŁS - 1

Worek 
foliowy

21,10 zł 70

23 10kg
MIESZANKA 

Łąkowa na torfy
Worek 
foliowy

124,20 zł 1

24 5kg
MIESZANKA 

Łąkowa na torfy
Worek 
foliowy

60,50 zł 1

Mieszanka doskonale zachowuje się na 
glebach o wyraźnych wahaniach 

wilgotności począwszy od okresowego 
nawet bardzo wilgotnych, do wyraźnie 

posusznych, a więc nadająca się na tereny 
o bardzo zróżnicowanej amplitudzie 

opadów (centralna, wschodnia i północno-
wschodnia Polska). Odpowiedni dobór 
składników (m.in. kupkówka, stokłosa 

bezostna, kostrzewa trzcinowa) pozwala 
uzyskać na właśnie takich terenach wielkie 

i wieloletnie plony masy, którą można 
przeznaczyć na siano, sianokiszonki, a 
mawet spasanie dla bydła mlecznego.
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Mieszanka przeznaczona na gleby torfowe 
o nieuregulowanych stosunkach wodnych i 

wolno obsychające wiosną, często z 
długotrwałym okresem zalewowym. 
Tolerancyjna na zmienne warunki 

klimatyczne jak np."ostre" zimy z długim 
okresem zalegania śniegu. Może być 

wykorzystywana na glebach zwykłych - 
cięższych. Pełną wartość użytkową 
mieszanka uzyskuje w 2-3 roku od 

założenia użytków.

Mieszanka przeznaczona na wieloletnie 
użytkowanie na stanowiskach o 

regulowanych stosunkach wodnych. Znosi 
okresowe nadmierne nawilgotnienie. 

Dobór gatunków i odmian sprawdzonych 
na rynku krajowym cechuje się szybkim 

odrostem, co pozwala uzyskać wysoki plon 
masy o bardzo dobrej wartości 

pokarmowej, który można przeznaczyć na 
siano i sianokiszonki dla bydła. Zawartość 

w mieszance koniczyn ułatwiających i 
zwiększających dostęp azotu pozwala 

zwiększyć plon jak również uzyskać lepszą 
wartość pokarmową poprzez zwiększenie 

ilości białka.

MIESZANKI TRAW PASTEWNE


