КАНТРІ 2306
Суміш сінокісно-сінажна

Травосуміші

Опис продукту
Суміш змішаного типу використання для сінажного і силосно сінажного використання. Можливе
пасовищне використання з середини періоду експлуатації. Призначена для багаторічного
вирощування в регіонах з недостатнім або нормальним зволоженням. Завдяки наявності в суміші
ранніх сортів костриці, тонконогу і грястиці збірної - перший укіс проводиться рано. Енергетична
цінність другого укосу незначно знижується завдяки збільшенню в загальній масі пажитниці
багаторічної і тимофіївки. Багатовидова суміш інтенсивного використання з високою
перетравністю, енергетичною цінністю і вмістом цукрів.
Суміш змішаного типу використання для сінажного і силосного використання. Можливе
пасовищне використання з середини періоду експлуатації
Призначена для багаторічного вирощування в регіонах з недостатнім або нормальним
зволоженням
Завдяки наявності в суміші ранніх сортів костриці і тонконогу, грястиці збірної перший укіс
проводиться рано
Енергетична цінність другого укосу незначно знижується завдяки збільшенню в загальній
масі пажитниці багаторічної і тимофіївки
Багатовидова суміш інтенсивного використання з високою перетравністю, енергетичною
цінністю і вмістом цукрів

Склад
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Склад
35%

Пажитниця багаторічна (Lolium perenne)

20%

Костриця лугова (Festuca pratensis)

20%

Тимофіївка лучна (Phleum pratense)

10%

Тонконіг лучний (Poa pratensis)

5%

Грястиця збірна (Dactylis glomerata)

5%

Конюшина повзуча, біла (Trifolium repens)

5%

Конюшина лучна (Trifolium pratense)

Локації
Сухий
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Використання
Луг

Пасовище для
зрізання
Різання
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використання
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Рекомендації по вирощуванню
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Рекомендації по вирощуванню
Норма висіву

35 kg/ha

Інформація, щодо рекомендацій чи переліку продуктів, що згадані на даному веб-сайті не несе гарантії повноти та абсолютної
правильності. Вся інформація надається в якості рекомендації та допомоги для прийняття рішень. Склади сумішей можуть
змінюватися, якщо окремі сорти відсутні. Статус 01/2021, зміни зарезервовано.
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