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Bogate gatunkowo systemy zazielenienia
Gromadzenie N
w centrum uwagi

Innowacje
dla rozwoju

www.dsv-polska.pl

Deutsche Saatgutveredelung AG (DSV)
jest jedną z wiodących firm średniej
wielkości zajmujących się hodowlą
roślin w Niemczech. Specjalizuje się
w hodowli, produkcji i dystrybucji traw
paszowych i darniowych, nasion
oleistych, koniczyny, różnych
międzyplonów, zbóż i kukurydzy.
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W przypadku niedostępności
poszczególnych gatunków
i odmian będą one zastępowane
równoważnymi. Udziały nasion
podlegają naturalnym zmianom
a podane wartości są orientacyjne.

2 | DSV TerraLife ® 2022

Zapewnij produktywność gleby
W ostatnim czasie ceny środków produkcji ogromnie wzrosły – od
nawozów po środki ochrony roślin. Mottem działania stała się
więc prewencja.
Utrzymanie żyzności gleby zawsze było głównym celem TerraLife®. 
Rozpoczęty ponad 10 lat temu bogaty gatunkowo program
mieszanek okrywowych przekształcił się obecnie w system, który
oferuje skuteczne rozwiązania w zakresie całorocznego zazieleniania
gruntów ornych. Wraz z międzyplonami, wsiewkami i uprawami
współrzędnymi są dostępne koncepcje uprawy zorientowane
na praktykę, które wspierają rolników w zapewnieniu
produktywności ich gleb nawet w trudnych warunkach.
W związku z rosnącymi kosztami nakładów, głównym celem jest
poprawa dostępności składników pokarmowych. Bogate
w gatunki systemy zazieleniania TerraLife® uruchamiają znajdujące
się w glebie składniki pokarmowe i udostępniają je roślinom
następczym. Tym razem w naszej broszurze znajdziecie Państwo
dane dotyczące przyswajania azotu przez każdą z mieszanek. 
Ten azot może wypełnić luki w zaopatrzeniu składników
pokarmowych i ograniczyć ich zużycie.
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Tak działa TerraLife®:
gromadzenie N w centrum uwagi
WIĘCEJ ŻYCIA
GLEBY
Bogate w gatunki systemy
zazieleniania TerraLife®
powodują znacznie wyższą
aktywność mikroorganizmów
w glebie.
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Mieszanki

WZMOŻONE
WYTWARZANIE
PRÓCHNICY
Bogate w gatunki systemy
zazieleniania TerraLife® ze
swoją dużą masą korzeni mają
znacznie większy wpływ na
tworzenie się próchnicy niż np.
słoma lub gorczyca.

LEPSZA DOSTĘPNOŚĆ
SKŁADNIKÓW
POKARMOWYCH

WYSOKOWARTOŚCIOWE
PLONY

Bogate w gatunki systemy
zazieleniania TerraLife®
uruchamiają więcej obecnych
w glebie składników
pokarmowych niż pojedyncze
gatunki lub proste mieszanki
i sprawiają, że są one stale
dostępne dla roślin.

Bogate w gatunki systemy
zazieleniania TerraLife® tworzą
zielone połączenie między
dwiema głównymi uprawami
oraz mogą zwiększyć ilość
użytecznych składników plonu.

patrz strona 22

TerraLife® jako przedplon zapewnia większą dostępność N
przez cały proces wzrostu rośliny następczej
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źródło: zmienione wg Gentsch i inni 2021
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Z TerraLife® zyskaj więcej
w dłuższej perspektywie!
Zoptymalizowane obiegi pierwiastków w agroekosystemach:
To właśnie oznacza bogaty w gatunki system zazieleniania
TerraLife®.
Podstawą jest pozytywny wpływ inteligentnie połączonych zbiorowisk
roślinnych na życie w glebie, tworzenie próchnicy i dostępność składników
pokarmowych. W zróżnicowanych płodozmianach
możliwe jest nie tylko zapewnienie trwałej żyzności
gleby, ale także uzyskanie plonów o wyższej jakości.
Międzyplony TerraLife®, wsiewki i uprawy współrzędne
odgrywają w tym kluczową rolę. Nie tylko skutecznie
zatrzymują składniki pokarmowe w systemie glebowym,
ale także zapewniają odpowiednią ilość pożywienia dla
organizmów glebowych poprzez wydzieliny korzeniowe.
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Mieszanki

DSV TerraLife®
Praktyczne rozwiązania dla każdego płodozmianu
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WarmSeason
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Rzepak
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wczesny

Termin wysiewu*

Odpowiednia na płodozmian z:

TR = z rzodkwią głęboko korzeniącą Deeptill; • uwzględnić choroby płodozmianowe, •• nadaje się, ••• idealny
Dotyczy wszystkich mieszanek: w przypadku niedostępności poszczególnych gatunków/odmian będą one zastąpione przez inne.
* wczesny: koniec czerwca – początek sierpnia; normalny: połowa lipca – koniec sierpnia; późny: koniec sierpnia – połowa września
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TerraLife®-WarmSeason
Czas na wzrost
• nadaje się do wczesnego siewu
• również w suchych warunkach
• długi wzrost wegetatywny

Potencjał *

• maksymalna fotosynteza

ca. 60 kg/ha

WarmSeason jest mieszanką idealną do bardzo
wczesnych siewów np. po wcześnie schodzących
zbożach lub mieszankach GPS. Specjalnie dobrane
składniki dobrze tolerują bardzo ciepłe warunki
i mają długi wzrost wegetatywny, co zmniejsza
ryzyko osypywania nasion. Ponadto wczesny siew
prowadzi do silnego wzrostu korzeni i maksymalnej
fotosyntezy. Ma to pozytywny wpływ na
powstawanie wysięków w ten sposób
odżywiających organizmy bytujące w glebie.
Podczas gdy len oleisty i wyka jara bardzo głęboko
przerastają glebę korzeniami, sorgo zapewnia jej
szybką mikoryzację.

N

Ilość wysiewu: 25 – 30 kg/ha
Optymalny termin siewu: Koniec czerwca do początku
sierpnia
Płodozmian: zboża, kukurydza, buraki cukrowe*,
bobowate*
*

Należy uwzględnić choroby płodozmianowe

< 25 %

Bobowate

< 25 % Krzyżowe

Średnia liczba nasion w %

len oleisty, ramtil, wyka jara, koniczyna aleksandryjska,
kapusta abisyńska, sorgo

W przypadku wąskiego płodozmianu buraczanego
mieszanka WarmSeason nie jest zalecana.

Nadaje się również jako międzyplon ścierniskowy**

TerraLife®-N-Fixx
Szybkie przykrycie gleby i wiązanie azotu

Potencjał *

• bardzo dobrze wymarza

ca. 100 kg/ha

N

• bardzo dobrze gromadzi azot
• bogaty pożytek dla pszczół
• mieszanka wszechstronna
N-Fixx jest harmonijnie zestawioną wszechstronną
mieszanką. Nadaje się znakomicie na płodozmiany
z kukurydzą i zbożami ozimymi. Mieszanka jest
odporna na osypywanie i dzięki temu odpowiednia
do wczesnych terminów wysiewu. Poza tym
pozostawia po sobie bardzo dobrą sprawność
gleby, działa silnie humusotwórczo i poprawia
zdrowotność i witalność wyjałowionej gleby.
** co najmniej 6 – 7 tygodni czas wegetacji
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Mieszanki

Ilość wysiewu: 40 – 45 kg/ha
Optymalny termin siewu: Koniec czerwca do 25. sierpnia
(przed rzepakiem do 15. lipca)
Płodozmian: zboża, kukurydza, rzepak, buraki cukrowe
> 50 %          Bobowate
0 % Krzyżowe

Średnia liczba nasion w %

koniczyna aleksandryjska, groch pastewny, len oleisty,
facelia, ramtil, słonecznik, sorgo, wyka jara, koniczyna
perska, koniczyna squarrosum

TerraLife®-AquaPro

• bardzo dobrze gromadzi azot
• szeroki termin wysiewu
Wolna od roślin bobowatych i krzyżowych
mieszanka AquaPro chroni azot zmineralizowany
i inne składniki pokarmowe zagrożone
wypłukiwaniem. Gatunki takie jak ramtil lub facelia
są szybko rosnące i pozostawiają bardzo dużo
biomasy, a przy tym bardzo dobrze tłumią chwasty. 
Jednocześnie AquaPro zapewnia bardzo dobrą
ochronę przed erozją i poprawia biologię gleby.

Ilość wysiewu: 25 – 30 kg/ha
Optymalny termin siewu: Połowa lipca do najpóźniej
25. sierpnia
Płodozmian: rzepak, bobowate, buraki cukrowe,
zboża, kukurydza
0 % Bobowate
0 % Krzyżowe

Średnia liczba nasion w %

facelia, len oleisty, słonecznik, owies szorstki, ramtil, sorgo

Mieszanki TerraLife®

• toleruje suche warunki

pobiera* nadmiar
składników pokarmowych
i zatrzymuje je w glebie

Rośliny miododajne

• idealna na płodozmiany z rzepakiem

Bez roślin bobowatych:

Mieszanka szczególnie nadaje się jako międzyplon
przed strączkowymi na nasiona oraz
w płodozmianach z rzepakiem. AquaPro jest
idealna na wczesne siewy np. po zbożach GPS lub
jęczmieniu, ponieważ ryzyko osypywania nasion
jest w niej relatywnie niskie.

Wsiewki

* Patrz str. 22

Uprawa współrzędna

Dokładne gromadzenie składnikow
pokarmowych na obszarach ochrony wód
gruntowych i w płodozmianie rzepakowym
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TerraLife®-Mais Pro TR
TerraLife®-MaisPro TR Greening 50
Potencjał *
Wyważony, częściowo zimotrwały międzyplon do płodozmianów
• pozostawia po sobie optymalną strukturę gleby
• stymuluje głębokie ukorzenienie
• bardzo dobre wykorzystanie azotu
• częściowo zimotrwały
MaisPro TR i MaisPro TR Greening 50 są idealnymi
mieszankami do płodozmianów z kukurydzą. 
Wspierają one w sposób celowy mikoryzę
w kukurydzy, dzięki temu poprawiając strukturę
gleby. W ten sposób gleba osiąga większą
stabilność wodną i nośność, a jej uprawa jest
ułatwiona. Poprzez intensywne ukorzenienie
komponentów mieszanek tworzą się nowe
korytarze korzeniowe, które pomagają kukurydzy
przede wszystkim w okresach suszy. Skuteczną
ochronę przed erozją aż do wiosny zapewniają
gatunki zimotrwałe. W korzystnych warunkach
wiosną, wystarczy uprawa międzyplonu na
głębokość siewu nasion kukurydzy. W ten sposób
kapilary w glebie pozostają nienaruszone,
zabezpieczając dostarczanie wody do kiełkującego
zarodka.

ca. 80 kg/ha

Ilość wysiewu: MaisProTR: 40 – 45 kg/ha;
MaisPro TR Greening 50: 30 – 35 kg/ha
Optymalny termin siewu: połowa lipca do końca
sierpnia (przed rzepakiem do 15. lipca) (jako mieszanka
kwitnąca – koniec kwietnia do końca maja)
Płodozmian: zboża, kukurydza, rzepak*
*

Należy uwzględnić choroby płodozmianowe

MaisPro TR

< 25 % Krzyżowe
kapusta abisyńska, groch pastewny, koniczyna inkarnatka,
len oleisty, rzodkiew głęboko korzeniąca, koniczyna perska,
facelia, ramtil, żyto, wyka jara, słonecznik, sorgo, koniczyna
biała, wyka ozima
MaisPro TR Greening 50

Potencjał N: ca. 80 kg/ha

< 50 %      Bobowate
< 25 % Krzyżowe

Średnia liczba nasion w %

facelia, len oleisty, słonecznik, koniczyna perska, ramtil,
sorgo, groch pastewny, wyka jara, seradela, koniczyna
aleksandryjska, rzodkiew głęboko korzeniąca, kapusta
abisyńska, koniczyna inkarnatka, wyka ozima, koniczyna
czerwona, koniczyna biała, koniczyna szwedzka

dostępna we wszystkich mieszankach oznaczonych skrótem „TR“

Mieszanki

Potencjał N: ca. 60 kg/ha

< 50 %      Bobowate

Rzodkiew głęboko korzeniąca Deeptill:
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N

Mieszanki TerraLife®

N

• redukcja nicieni i ochrona gleby
• szeroki zakres działania (Heterodera
schachtii i Trichodorus)

ca. 60 kg/ha

N

Ilość wysiewu: 35 – 40 kg/ha
Optymalny termin siewu: połowa lipca do końca sierpnia
Płodozmian: ziemniaki, buraki cukrowe, zboża, kukurydza

• dostosowany specjalnie do produkcji
ziemniaków i buraków cukrowych

< 50 %      Bobowate

Dzięki bogactwu gatunków mieszanka BetaSola
oddziałuje pozytywnie na strukturę gleby, przez co
istotnie odróżnia się od pojedynczo uprawianych
nicieniobójczych gatunków międzyplonów. 
Kombinacja gatunków zastosowanych w tej
mieszance ma szerokie spektrum działania. Tak na
przykład różne nicieniobójcze odmiany rzodkwi
oleistej pomagają redukować nicienie burakowe
(Heterodera schachti) i Trichodorus. Multiodporna
rzodkiew oleista, oprócz odporności na nicienie
burakowe, wykazuje też odporność na nicienie
guzowatości (Meloidogyne). Kolejną zaletą tych
trzech odmian rzodkwi oleistej jest to, że mają one
różne okresy wegetacji, przez co wabienie nicieni
będzie odbywało się w możliwie długim czasie. 
Kolejny komponent mieszanki – owies szorstki –
redukuje dodatkowo nicienie korzeniowe
(Pratylenchus). Wyka i koniczyna aleksandryjska
wiążą azot i poprawiają sprawność gleby na skutek
zacienienia.

owies szorstki, ramtil, wyka jara, koniczyna aleksandryjska,
rzodkiew oleista mątwikobójcza i multiodporna

Średnia liczba nasion w %

Wsiewki

< 50 % Krzyżowe

Rośliny miododajne

Potencjał *

Mieszanka redukująca nicienie w uprawie
buraków cukrowych i ziemniaków

Uprawa współrzędna

TerraLife®-BetaSola

* Patrz str. 22
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TerraLife®-BetaMaxx 50
TerraLife®-BetaMaxx TR
Mieszanka międzyplonowa w płodozmianach z burakami
• wymarza

Potencjał *

• tworzy idealne warunki dla buraka
cukrowego

ca. 80 kg/ha

• nadaje się także do płodozmianu
z rzepakiem

BetaMaxx tworzy idealnie warunki wstępne dla
efektywnej uprawy roślin jarych, szczególnie
buraków cukrowych. Mieszanka zawiera głęboko
korzeniące gatunki, które umożliwiają burakom
łatwe ukorzenienie w utworzonych już głębokich
kanałach korzeniowych. Jest to pomocne dla
buraków przede wszystkim w okresach suszy.
BetaMaxx pozwala na uprawę bezpłużną
i pozostawia po sobie 40 – 80 kg N/ha.
W mieszance BetaMaxx 50 nie występują żadne
rośliny krzyżowe, może ona zostać użyta także
w uprawie warzyw i kombinowanych
płodozmianach rzepaczano-buraczanych.
BetaMaxx nie jest odpowiednia do biologicznego
zwalczania Heterodera schachtii (w tym przypadku
polecamy mieszankę TerraLife® BetaSola).

N

Ilość wysiewu: 40 – 45 kg/ha; BetaMaxx TR 30 – 35 kg/ha
Optymalny termin siewu: koniec lipca do 25. sierpnia
Płodozmian: rzepak, buraki cukrowe, zboża, kukurydza
(BetaMaxx TR: zboża, kukurydza, buraki cukrowe, rzepak1)
1

Należy uwzględnić choroby płodozmianowe

BetaMaxx 50

Potencjał N: ca. 80 kg/ha

< 50 %      Bobowate
0 % Krzyżowe
facelia, len oleisty, owies szorstki, ramtil, groch pastewny,
wyka jara, seradela, koniczyna aleksandryjska, łubin gorzki

BetaMaxx TR

Potencjał N: ca. 30 kg/ha

< 25 %   Bobowate
< 25 % Krzyżowe

Średnia liczba nasion w %

facelia, len oleisty, owies szorstki, ramtil, groch pastewny,
wyka jara, seradela, koniczyna aleksandryjska, rzodkiew
głęboko korzeniąca, kapusta abisyńska

BetaMaxx TR dodatkowo jako roślinę z gatunku
głęboko korzeniących zawiera rzodkiew głęboko
korzeniącą Deeptil. Mieszanka nie nadaje się do
wąskich płodozmianów z burakami zagrożonych
występowaniem mątwika.

* Patrz str. 22
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Mieszanki

Mieszanka poplonowa na płodozmian
ziemniaczany
• zmniejsza podatność na choroby
w płodozmianie ziemniaczanym

ca. 80 kg/ha

N

Ilość wysiewu: 55 – 60 kg/ha, SolaRigol TR: 30 – 35 kg/ha
Optymalny termin siewu: połowa lipca do końca sierpnia
(przed rzepakiem do 15. lipca) (jako mieszanka
kwitnąca – koniec kwietnia do końca maja)
Płodozmian: rzepak, ziemniaki, zboża, kukurydza, buraki
cukrowe (solarigol tr: zboża, kukurydza, ziemniaki)

Mieszanki TerraLife®

Potencjał *

TerraLife®-SolaRigol
TerraLife®-SolaRigol TR

SolaRigol jest mieszanką nastawioną na płodozmian
ziemniaczany. Dobrze zacienia glebę, powoduje silny
rozwój korzeni i podnosi bioróżnorodność. Łubin
gorzki i len oleisty silnie spulchniają glebę. Struktura
ziemi zostaje idealnie przygotowana do uprawy
redlinowej, a erozja w obrębie redliny jest
zminimalizowana. Dodatkowo łubin gorzki, jak żaden
inny gatunek roślin, redukuje porażenie wirusem TRV
(nekrotycznej kędzierzawki tytoniu) w ziemniakach. 
Wyka jara działa pozytywnie na bakterie glebowe,
które chronią rośliny przed patogenami. 
W korzystnych warunkach można wiosną
zrezygnować z głębokiej uprawy poplonu.

SolaRigol

Potencjał N: ca. 80 kg/ha

< 50 %     Bobowate
0 % Krzyżowe
len oleisty, owies szorstki, koniczyna perska, ramtil, groch
pastewny, wyka jara, seradela, koniczyna aleksandryjska, łubin
gorzki

SolaRigol TR
< 25 %

Potencjał N: ca. 30 kg/ha

Bobowate

< 25 % Krzyżowe

Średnia liczba nasion w %

len oleisty, owies szorstki, ramtil, wyka jara, rzodkiew
głęboko korzeniąca, kapusta abisyńska, koniczyna
squarrosum

Uprawa współrzędna

• zapewnia szybki wzrost korzeni ziemniaków

Rośliny miododajne

• poprawia żyzność gleby

Nadaje się również do upraw specjalnych takich jak
np. truskawki i szparagi.

Wsiewki

* Patrz str. 22

Jerzy Dominikowski
HORTPLANT Szkółka Truskawek, pow. skierniewicki woj. łódzkie
„Jestem pod wrażeniem szybkości wzrostu i ilości zielonej masy jaką
dostarczają nam mieszanki firmy DSV. Na moich polach do tej pory
stosowałem wiele mieszanek TerraLife. To, czego nie dostrzegamy
gołym okiem, to ilość korzeni, które drenują naszą glebę. Na stanowiskach, na których zwykle po ulewnych deszczach były zastoiska
wody, po uprawie mieszanek TerraLife nie mamy takiego
problemu, gdyż gleba się zmieniła i ma teraz strukturę tzw.
„gąbki”. Jest to produkt jakiego od dawna szukałem dla
mojego gospodarstwa.“
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TerraLife®-Rigol TR

Potencjał *

Silne tworzenie korzeni stabilizuje strukturę
roli
• sprawdzona w wieloletniej praktyce
• bardzo głęboko przerasta glebę korzeniami
• na zagęszczone gleby
Mieszanka międzyplonowa Rigol TR jest niezwykle
skuteczna w penetracji zagęszczonej gleby,
ponieważ zawarte w niej gatunki roślin dysponują
intensywnie rozrastającymi się korzeniami. 
Powstają liczne otwory po korzeniach, które mogą
zostać użyte przez rośliny następcze do szybkiego
rozwoju własnych korzeni. Jednocześnie Rigol TR
zapewnia dobre zacienienie gleby i szybkie
przerośnięcie delikatnymi korzeniami horyzontu
glebowego, a także wysoką produkcję biomasy
nadziemnej. Udział roślin bobowatych powoduje
nagromadzenie próchnicy i składników
pokarmowych. Wąski stosunek C/N umożliwia
szybką dostępność N dla roślin następczych.

ca. 30 kg/ha

Ilość wysiewu: 20 – 22 kg/ha
Optymalny termin siewu: Koniec lipca do końca sierpnia
Płodozmian: zboża, kukurydza, rzepak1
1

Należy uwzględnić choroby płodozmianowe

< 25 %

Bobowate

< 25 % Krzyżowe

Mieszanki

Średnia liczba nasion w %

facelia, len oleisty, słonecznik, owies szorstki, ramtil, wyka
jara, rzodkiew głęboko korzeniąca, kapusta abisyńska, gryka,
lnianka siewna, koniczyna perska

Do pastwiskowania np. owcami polecamy mieszankę TerraLife®-Rigol TR
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N

TerraLife®-VitaMaxx TR
Szybko rosnąca mieszanka do optymalnego
wykorzystania i gromadzenia składników
pokarmowych

Bez roślin bobowatych:
pobiera* nadmiar
składników pokarmowych
i zatrzymuje je w glebie

• toleruje chłodne warunki podczas
wschodów
• dobrze magazynuje azot i fosfor

Ilość wysiewu: 20 – 25 kg/ha
Optymalny termin siewu: początek sierpnia do początku
września
Płodozmian: bobowate, zboża, kukurydza
0 % Bobowate
< 50 % Krzyżowe

Średnia liczba nasion w %

facelia, len oleisty, owies szorstki, ramtil, rzodkiew
głęboko korzeniąca, kapusta abisyńska, lnianka siewna,
gryka, gorczyca biała, słonecznik

Rośliny miododajne

VitaMaxx TR jest szybko rosnącą mieszanką
poplonową nie zawierającą roślin bobowatych,
przez co nadaje się również do stosowania na
obszarach ochrony wód gruntowych. Mieszanka
produkuje dużo biomasy, która służy przez długi
czas jako źródło pokarmu dla dżdżownic i innych
organizmów glebowych oraz konserwuje składniki
pokarmowe przez zimę. Z powodu szybko
rosnących gatunków nadaje się do późnego siewu
i jest elastyczna pod względem techniki wysiewu. 
Możliwy jest zarówno wysiew rozsiewaczem
nawozu jak i z kombajnu.

Mieszanki TerraLife®

• nadaje się do opóźnionego siewu

Wsiewki

* Patrz str. 22

Uprawa współrzędna

Zawarta w niej kapusta abisyńska Redbone
stabilizuje mieszankę w okresach suszy.
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TerraLife®-CoolSeason
Idealna na późne siewy
i chłodniejsze regiony

Potencjał *

• bardzo dobra ochrona przed erozją podczas
zimy
• dobre tworzenie struktury i próchnicy
• bardzo dobre odzyskiwanie składników
pokarmowych
• toleruje późne terminy siewu,
strukturotwórcza

ca. 30 kg/ha

Ilość wysiewu: 25 – 30 kg/ha
Optymalny termin siewu: Od połowy sierpnia do połowy
września
Płodozmian: zboża, kukurydza
< 25 %   Bobowate
< 50 % Krzyżowe

CoolSeason to różnorodna gatunkowo mieszanka,
składająca się zarówno z gatunków wymarzających
jak i odpornych na wymarzanie. Dlatego składniki
pokarmowe są wyjątkowo dobrze zmagazynowane,
a ich wypłukiwanie skutecznie zatrzymane. 
Mieszanka traw, roślin bobowatych i krzyżowych
jest strukturotwórcza i w idealny sposób prowadzi
do tworzenia próchnicy. Ze względu na swój skład
toleruje późne terminy siewu.
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N

Średnia liczba nasion w %

len oleisty, owies szorstki, rzodkiew głęboko korzeniąca,
kapusta abisyńska, koniczyna inkarnatka, koniczyna
czerwona, gryka, lnianka siewna, życica wielokwiatowa

TerraLife®-Mieszanka Gorzowska
Wysoko plonujący klasyk

• wyśmienita poprawa struktury
gruzełkowatej
Mieszanka Gorzowska dzięki swojemu
inteligentnemu składowi aktywnie wspiera życie
w glebie. Udział wodonośnych agregatów
glebowych wzrasta, przez co poprawia się infiltracja
wody, a struktura gleby znacznie się stabilizuje. 
Mieszanka wykorzystuje bardzo dobrze nawożenie
organiczne. Jej odrost nadaje się zarówno jako
nawóz zielony jak i jako wysokowartościowa pasza
objętościowa. Po jej likwidacji pozostałe resztki
organiczne przyczyniają się do zwiększenia
zawartości próchnicy w glebie.

N

Ilość wysiewu: 50 kg/ha
Optymalny termin siewu: koniec sierpnia do połowy
września w czystym siewie, od połowy maja jako wsiewka
(np. w pszenicę ozimą, w kukurydzę od stadium 8-go liścia)
Płodozmian: rzepak, zboża, kukurydza, ziemniaki, buraki
cukrowe
< 50 %      Bobowate
0 % Krzyżowe

Średnia liczba nasion w %

życica wielokwiatowa, koniczyna inkarnatka, wyka ozima

Mieszanki TerraLife®

• dobra zimotrwałość

ca. 80 kg/ha

Rośliny miododajne

• wysokobiałkowa pasza dla zwierząt

Potencjał *

Pożytek dla pszczół

• działanie tłumiące chwasty
• idealna na gleby lekkie
Mieszanka została specjalnie opracowana do
zazieleniania terenów odłogowanych na glebach
lekkich. Jej głównymi użytkownikami są pszczoły
miodne, trzmiele i bzygacze.

Ilość wysiewu: 10 – 15 kg/ha
Optymalny termin siewu: koniec kwietnia do początku
maja
facelia, seradela, gorczyca biała, gryka, rzodkiew oleista,
wyka jara, ogórecznik, koniczyna inkarnatka, koniczyna
czerwona, koniczyna perska, koniczyna aleksandryjska,
słonecznik

* Patrz str. 22
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Wsiewki

• wysoki stopień pokrycia gleby

Uprawa współrzędna

Opracowany przez specjalistów i zalecany
przez pszczelarzy

TerraLife®-SoilProtect

NOWOŚĆ

Potencjał *

Zimotrwała mieszanka do realizacji
indywidualnych rozwiązań
• długi okres utrzymania zazielenienia
i wysokiej wydajności fotosyntezy
• jako siew czysty i zimotrwałe połączenie
z innymi mieszankami TerraLife®
• do trwałego zazieleniania na obszarach
ochrony wód gruntowych
Czasami konieczne są indywidualne rozwiązania:
jeśli uprawą międzyplonów chcemy osiągnąć kilka
celów, można zmieszać SoilProtect z innymi
mieszankami TerraLife® zapewniając w ten sposób
zimotrwałą okrywę gleby. Na przykład, jeśli
kładziony jest nacisk na maksymalną retencję azotu,
zalecanym partnerem jest N-Fixx. Jeśli chodzi nam
o uzupełnienie mieszanki roślinami głęboko
ukorzeniającymi, Rigol TR jest idealnym
rozwiązaniem. W ten sposób można tworzyć
indywidualne mieszanki. Gatunki zawarte
w SoilProtect intensywnie stabilizują strukturę gleby
i są korzystne dla całego życia glebowego.

TerraLife -SoilProtect nadaje się również doskonale
jako wsiewka w kukurydzy. Gatunki tolerują
zacienienie przez kukurydzę i zapewniają doskonałą
zimową osłonę gleby po kukurydzy.
®

ca. 30 kg/ha

N

Ilość wysiewu: 30 – 35 kg/ha, jako wsiewka: 15 – 20 kg/ha
Optymalny termin siewu: koniec sierpnia do połowy
września w siewie czystym, od połowy maja jako wsiewka
np. w pszenicę ozimą, wsiewka w kukurydzę od 8.liścia
Płodozmian: rzepak, zboża, kukurydza, ziemniaki, buraki
cukrowe
< 50 %      Bobowate
0 % Krzyżowe

Średnia liczba nasion w %

życica trwała, babka lancetowata, len oleisty, koniczyna
inkarnatka, wyka ozima, koniczyna szwedzka
Przykłady łączenia mieszanek
SoilProtect / MaisPro TR Greening 50
Proporcja Gatunki
zimotrwałe %
3:2
56

Ilość wysiewu Bobowate
kg/ha
%
30
< 50

SoilProtect / AquaPro
Proporcja Gatunki
zimotrwałe %
2:1
55

Ilość wysiewu Bobowate
kg/ha
%
25
< 25

SoilProtect / N-Fixx
Proporcja Gatunki
zimotrwałe %
2:1
55

Ilość wysiewu Bobowate
kg/ha
%
30
< 50

SoilProtect / Rigol TR
Proporcja
2:1

Gatunki
zimotrwałe %
55

Ilość wysiewu Bobowate
kg/ha
%
25
< 50

* Patrz str. 22

TerraLife® SoilProtect z MaisPro TR Greening 50
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TerraLife®-BrassicaPro

NOWOŚĆ

Mieszanka do siewu współrzędnego dla
profesjonalistów w uprawie rzepaku
• optymalizuje aktywność składników
pokarmowych

Ilość wysiewu: 15 – 20 kg/ha, w czystym siewie 40 kg/ha
Optymalny termin siewu: bezpośrednio przed rzepakiem
lub siewnikiem dwukomorowym równicześnie z rzepakiem
Płodozmian: rzepak, zboża, kukurydza

• wspomaga życie w glebie
> 50 %          Bobowate
0 % Krzyżowe

Starannie dobrana kombinacja różnych gatunków
roślin wspomaga strukturę gleby. Poprzez
interakcję różnych gatunków roślin z glebą,
aktywność składników pokarmowych może być
zrównoważona przez całą fazę wzrostu.

Średnia liczba nasion w %

seradela, łubin gorzki, len oleisty, koniczyna
aleksandryjska, koniczyna perska, ramtil

Uprawa współrzędna

• dobre właściwości wymarzania

Rośliny miododajne

Najnowsze odkrycia naukowe pokazują, że uprawy główne czerpią korzyści z inteligentnie
połączonych zbiorowisk roślinnych. Dlatego DSV opracowuje obecnie rozwiązania oparte
na zasadach tworzenia TerraLife®, w których wysiewane współrzędnie bogate gatunkowo
mieszanki zapewniają roślinie głównej optymalne środowisko.

Mieszanki TerraLife®

Uprawa współrzędna – interaktywna
kombinacja z plonem głównym

Zróżnicowane zbiorowiska roślinne powodują, że
organizmy glebowe są odżywiane w bardziej
zbilansowany sposób, bez konkurowania z główną
uprawą.

Wsiewki

Wysoki udział roślin bobowatych ma pozytywny
wpływ na stosunek C:N. BrassicaPro może być
również stosowana jako mieszanka międzyplonowa
z dużą ilością roślin bobowatych, na przykład
w płodozmianie z rzepakiem.

Lars-Wilhelm Funk
Landwirt aus Niedersachsen
„Die BrassicaPro ist eine praxistaugliche Beisaat, die den
Rzepak stärkt. Herbizidmaßnahmen sind noch möglich
und es entsteht keine Konkurrenz für die Hauptfrucht.
Im letzten Jahr war der Raukenbesatz deutlich niedriger
als ohne Beisaat.“
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Wsiewki – stale utrzymuj glebę
porośniętą roślinami
Stałe zazielenienie gleby nabiera coraz większego znaczenia dla rolnictwa przyjaznego
glebie. Wsiewka jest na to sprawdzonym sposobem. W fazie wzrostu uprawy głównej,
wsiewka może się zadomowić, a po zebraniu głównej rośliny uprawnej rozwinąć swoje
pełne możliwości. Poza ochroną przed erozją i pielęgnacją gleby, wsiewki mogą również
przyczynić się do spełnienia wymogów zazieleniania w ramach obszaru proekologicznego.
• Ochrona przed erozją i gromadzenie próchnicy
• Zwiększenie nośności gleby
• Wiązanie składników pokarmowych
• Dostawca paszy i energii

Wsiewki traw i motylkowych
Zastosowanie wsiewek traw i koniczyny w kukurydzy zwiększa różnorodność na
polu. Korzyści agronomiczne – takie jak ochrona przed erozją, poprawa nośności
gleby, wiązanie zalegającego azotu i składników pokarmowych, intensywne
ukorzenienie gleby i wreszcie odkładanie się próchnicy – są oczywiste. 
W szczególności kukurydza na kiszonkę pochłania zapasy próchnicy w glebie, które
można łatwo przywrócić do równowagi przez podsiew. Dobrze ukorzeniona gleba
zwiększa aktywność biologiczną i występowanie dżdżownic. Poprawia się nie
tylko różnorodność roślin, ale także korzystają na tym lokalne dzikie zwierzęta: po
zbiorach zbóż latem lub kukurydzy na początku jesieni zwierzętom brakuje osłon
i pastwisk. Pomóc w tym może założona wsiewka trawy. Możliwe jest
przekształcenie wsiewki
w uprawę główną (zazielenienie).
Oznacza to, że trawa będzie
dostępna jako źródło paszy
i energii dla gospodarstwa
mlecznego w przyszłym roku. 
Jako znany hodowca traw, DSV
oferuje odpowiednie rozwiązania
dla każdej sytuacji
w gospodarstwie.
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Mieszanki

Wsiewki w kukurydzę

HUMUS-PLUS-PRZEDSIEW
• siać bezpośrednio przed lub po zasianiu
kukurydzy

kostrzewa czerwona kępkowa, kostrzewa szczeciniasta

Mieszanki TerraLife®

• wsiewka w kukurydzy i zazielenienie

Ilość wysiewu: 7 – 10 kg/ha
Optymalny termin siewu: bezpośrednio przed lub po
wysiewie kukurydzy

• okrycie gleby i ochrona przed erozją

HUMUS-PLUS-PÓŹNY
Klasyczna wsiewka
• wsiewka w kukurydzy i zazielenienie
• siać od stadium 6 – 8 liścia kukurydzy

Ilość wysiewu: 15 kg/ha
Optymalny termin siewu: stadium 6 – 8 liści kukurydzy
życica trwała, życica wielokwiatowa

Rośliny miododajne

• okrycie gleby i ochrona przed erozją

TerraLife®- Mieszanka Gorzowska
• pasza wysokobiałkowa
• dobra zimotrwałość
• doskonała poprawa struktury gruzełkowatej

TerraLife®-SoilProtect
Zimotrwała mieszanka do realizacji indywidualnych rozwiązań
• do trwałego zazieleniania szczególnie na
obszarach ochrony wody
• do długiego okresu zazieleniania wiosną
i wydajnej fotosyntezy

Ilość wysiewu: 15 kg/ha
Optymalny termin siewu: stadium 6 – 8 liści kukurydzy,
w zboża ozime od połowy maja
życica wielokwiatowa, koniczyna inkarnatka, wyka ozima

NOWOŚĆ
Ilość wysiewu: 15 kg/ha
Optymalny termin siewu: od stadium 8. liścia kukurydzy
(w zboża: od połowy maja)
życica trwała, babka lancetowata, len oleisty, koniczyna
inkarnatka, wyka ozima, koniczyna szwedzka

Wsiewki

Wysoko plonujący klasyk

Uprawa współrzędna

Solidny i oszczędny

• idealnie poprawia strukturę gleby
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Artykuł DSV

Mieszanki TerraLife® – wysoka dostępność
składników pokarmowych dzięki optymalnemu składowi

Gromadzenie dodatkowego, naturalnie występującego azotu i innych składników pokarmowych jest teraz
ważniejsze niż kiedykolwiek. Ceny nawozów są wysokie, a dawkowanie nawozów mineralnych jest
regulowane przez prawo. Renesans międzyplonów jest nieunikniony, ponieważ odpowiednio połączone
i dobrze uprawiane są w stanie dostarczyć wiele składników pokarmowych. Dodatkowo międzyplony
bogate gatunkowo przewyższają uprawę pojedynczego gatunku, ponieważ tutaj różne zdolności
poszczególnych gatunków łączą się optymalnie w całość dając efekt synergii.

Potencjał do gromadzenia większej ilości azotu

Potencjał N

Bogate w gatunki mieszanki TerraLife® zawierają znaczną część różnych roślin bobowatych, takich
jak groch, wyka i gatunki koniczyny, które mogą wiązać azot z powietrza za pomocą bakterii
brodawkowych. Inne gatunki, które są używane w mieszankach, takie jak np. facelia lub ramtil,
mogą pobierać nadwyżkowy azot z gleby, a następnie przechowywać go wbudowanego w roślinę
dla kolejnych upraw. W optymalnych warunkach, przy założeniu ugruntowanego i rozwiniętego łanu
międzyplonu, można obliczyć następujące wartości azotu dla kolejnej uprawy:
Potencjał gromadzenia N dla mieszanek TerraLife®
Rezerwa N dla następnej uprawy

Przykładowa mieszanka

20 – 30 kg N/ha

Rigol TR

40 – 60 kg N/ha

MaisPro TR

60 – 80 kg N/ha

MaisPro TR Greening 50

60 –100 kg N/ha

N-Fixx

Ogólna zasada: na każde 10 cm odrostu można oszacować 10 kg N/ha. W przypadku wysokiego
zaopatrzenia w N, idealny stan odrostu jest niezwykle ważny. Przy czym wysiew i obecność
samosiewów są ważnymi parametrami warunkującymi sukces.
Wąski stosunek C:N = więcej azotu we właściwym czasie
Mineralizacja składników pokarmowych zależy od kilku czynników. Istotną rolę odgrywają na przykład
rodzaje międzyplonów, które wymarzają lub nie, uprawa i jakość gleby. Jednak istotnym kryterium jest
stosunek C:N, który opisuje stosunek węgla do azotu w substancji organicznej. Im węższy ten stosunek
(im mniejsza liczba), tym szybciej można dodać azot do następnej uprawy.
Dobrze rozwinięte rośliny międzyplonowe, takie jak gorczyca, facelia czy rzodkiew mogą być bardzo
bogate w ligninę, więc stosunek C:N jest bardzo szeroki (ok. > 30:1). W pewnych okolicznościach
prowadzi to nawet do unieruchomienia azotu w glebie, ponieważ organizmy glebowe rozkładające resztki
roślinne (reducenci) potrzebują do swojej pracy dodatkowego azotu, którego wtedy brakuje w uprawie
głównej.
Mieszanki TerraLife® są łączone w taki sposób, że ich stosunek C:N jest relatywnie wąski i wynosi około
12:1 i jest zbliżony do mikroorganizmów (ok. 7:1) i gleby (ok. 10:1) (Magdoff, Harold, 2009). Z tego
powodu mineralizacja, a tym samym uwalnianie azotu z mieszanek TerraLife® nie następuje nagle, ale
w sposób ciągły aż do kolejnego zbioru. To sprawia, że wykorzystanie składników pokarmowych jest
niezwykle wydajne.
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Mieszanki

Dobra penetracja korzeni gwarantuje dobrą dostępność
Mieszanki TerraLife® intensywnie ukorzeniają się w glebie i w ten sposób wyraźnie zwiększają aktywność
drobnoustrojów (Gentsch i in., 2018). W rezultacie składniki pokarmowe są łatwiej dostępne, a pojemność
magazynowania w glebie również wzrasta. Dzięki lepszym warunkom glebowym rośliny uprawy głównej
mają również lepszy dostęp do strefy korzeniowej, a tym samym mogą lepiej dotrzeć do składników
pokarmowych.
Składniki pokarmowe pochodzące z przedplonu, takiego jak mieszanki TerraLife® , już są tam, gdzie
roślina ich potrzebuje, czyli przy korzeniu i są łatwo dostępne.

Projekt międzyplonowy CATHY został
zapoczątkowany przez BMBF w 2010 roku. 
W ciągu dziewięciu lat stosowano dwa różne
płodozmiany, aby zbadać, w jaki sposób
międzyplony wpływają na glebę i jej biologię,
a tym samym na plony głównych upraw.
Mieszanki bogate gatunkowo gromadzą więcej składników pokarmowych

Potencjał odżywczy gleby staje się obecnie coraz
ważniejszy: składniki pokarmowe obecne w glebie
muszą być efektywniej gromadzone i wykorzystane
do zaopatrzenia roślin.

in kg/ha
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Potas całkowity
60
40

+27 kg
K/ha

20
0

TerraLife®

Fosfor całkowity
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W porównaniu z gorczycą lub zwykłymi mieszankami czteroskładnikowymi, mieszanka TerraLife®
dostarczyła 20 kg więcej N/ha (łącznie 60 kg N/ha).
Dotyczy to również ważnych składników pokarmowych – potasu (+27 kg K/ha) i fosforu
(+2,5 kg P/ha) – w porównaniu z jednogatunkowym
międzyplonem i prostą mieszanką.

Azot całkowity

in kg/ha

Wyniki projektu badawczego CATCHY pokazują, że
główna uprawa jest lepiej zaopatrywana w składniki pokarmowe dzięki bogatym gatunkowo roślinom
międzyplonowym. Tutaj bogata w gatunki mieszanka TerraLife®-MaisPro TR Greening jest w stanie
zmagazynować 60 kg N/ha. Rolnicy mogą wykorzystać ten efekt w ukierunkowany sposób, aby wypełnić luki w zaopatrzeniu w składniki pokarmowe.
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+2,5 kg
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Gorczyca Mieszanka TerraLife®
prosta
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Kompetentni doradcy DSV Polska w regionie
1 Kamil Radkiewicz

9 Andrzej Dawidowicz

tel. 538 239 105
kamil.radkiewicz@dsv-polska.pl

DSV Polska Sp. z o.o.
ul. Straszewska 70
62 – 100 Wągrowiec
tel. 67 26 80 750
e-mail: dsv@dsv-polska.pl

tel. 504 019 139
andrzej.dawidowicz@saaten-union.pl

2 Grzegorz Buśko

10 Tomasz Badurski

tel. 532 414 055
grzegorz.busko@saaten-union.pl

tel. 662 104 048
tomasz.badurski@saaten-union.pl

3 Anna Patalon

11 Robert Rybak

tel. 728 923 002
anna.patalon@saaten-union.pl

tel. 513 495 510
robert.rybak@dsv-polska.pl

4 Krzysztof Chojnowski

12 Marta Spytek

tel. 662 156 079
krzysztof.chojnowski@dsv-polska.pl

tel. 513 105 411
marta.spytek@saaten-union.pl

5 Maciej Tullin
tel. 507 873 735
maciej.tullin@dsv-polska.pl

6 Daniel Tubicz
tel. 532 414 054
daniel.tubicz@saaten-union.pl

7 Dariusz Frątczak
tel. 728 321 550
dariusz.fratczak@dsv-polska.pl

8 Marcin Mierzejewski
tel. 664 720 001
marcin.mierzejewski@dsv-polska.pl
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10

Przemyśl

Krosno

Nowy Sącz

Więcej informacji znajdziecie
Państwo na stronie:
www.dsv-polska.pl

Wszystkie informacje zawarte w tej broszurze na temat odmian, zalecenia uprawy i opisy wykonane są zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniami, ale bez gwarancji
kompletności i trafności. Mimo całkowitej staranności nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości w każdym przypadku są powtarzalne i odtwarzalne w praktyce
rolniczej. Z tego powodu należy je traktować jedynie jako pomoc w podjęciu decyzji. DSV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, bezpośrednie,
pośrednie, nietypowe lub jakiekolwiek inne szkody lub roszczenia za szkody, związane ze stosowaniem opisanych w tej broszurze informacji i zaleceń uprawowych.

