COUNTRY ENERGY 2031
Ziołowa z koniczynami i trawą MultiLife
Mieszanka traw, koniczyn i ziół na wieloletnie użytkowanie

Profil
COUNTRY Energy 2031 to idealne połączenie cennych traw, koniczyn i ziół zapewniające wysoką jakość paszy i
koncentrację energii. Babka lancetowata i cykoria poprawiają smakowitość i podobnie jak koniczyna czerwona, stabilizują
plon, zwłaszcza gdy występuje susza. Nadaje się do użytków polowych i zakładania od nowa użytków trwałych.
W mieszankach COUNTRY Energy MultiLife łączy się co najmniej 5 gatunków, z co najmniej 3 rodzin roślin. Inteligentne
połączenie różnych gatunków o różnej architekturze korzeni prowadzi do powstania bardziej odpornychupraw,
zwłaszcza w trudnych warunkach. Nawet w ekstremalnych warunkach mieszanki te są znacznie bardziej stabilne niż łany
z mniejszą liczbą gatunków, a oprócz wysokich plonów zapewniają również bardzo dobrą jakość.
Zioła do poprawy smakowitości
Odporna na stres dzięki kombinacji gatunków
Elastyczna w użytkowaniu
Koniczyny biała i czerwona poprawiają wiązanie azotu
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Skład
22%

Życica trwała (późna)

15%

Koniczyna czerwona
Larus, Taifun

15%

Kostrzewa łąkowa (Tetraploid)
Baltas, Liherold

12%

Tymotka łąkowa
Aturo, Lischka

12%

Kostrzewa trzcinowa
Rotino

10%

Festulolium

5%

Koniczyna biała
Bianca, Liflex

5%

Kupkówka pospolita

2%

cykoria pastewna

2%

babka lancetowata

Kaiman

Fedoro

Revolin

Forma wysiewu
Nowy zasiew, Podsiew

Stanowiska
Suche
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Murszowe
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Użytkowanie
Pastwiskowe
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Kośno-pastwiskowe

Kośne
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+++ = szczególnie polecana | ++ = polecana | + = ograniczone stosowanie | - = brak danych

Wskazówki uprawowe
Nowy zasiew

35 - 40 kg/ha

Podsiew

20 - 25 kg/ha

Użytkowanie w ciągu roku

3-5

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez
gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą
jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 12/2021 z
zastrzeżeniem wprowadzania zmian.
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