
www.dsv-polska.pl

FUTTERTRIO
MIESZANKA TRAW 

Jedyna w swoim rodzaju 
mieszanka traw jednorocznych 

do skutecznej produkcji 
paszy zielonej 

 w poplonie



Profil mieszanki

Mieszanka Futtertrio do uprawy poplonowej sk∏ada 
si´ z trzech wysokoplonujàcych odmian ̋ ycicy westerwoldz-
kiej. Spe∏nia ona najwy˝sze wymagania dostarczajàc bardzo 
dobrej paszy o wyÊmienitej jakoÊci. 

Mieszanka Futtertrio 
  Umo˝liwia wczesne wypasanie lub produkcj´ dobrej 
jakoÊci kiszonki.

  Dostarcza kiszonk´ o odpowiedniej strukturze, zgodnej 
z wymaganiami prze˝uwaczy, z du˝à zawartoÊcià suchej 
masy przy jednoczeÊnie wysokiej strawnoÊci.

  Wyró˝nia si´ wyrównanà proporcjà bia∏ka do energii.

  Gwarantuje wysokie pobranie paszy, podwy˝szajàc tym sa-
mym produkcj´ mleka lub mi´sa z paszy podstawowej.

Mieszanka Futtertrio 
sk∏ada si´ z dwóch odmian diploidalnych i jednej tetra-
ploidalnej

  Ponadprzeci´tne w∏aÊciwoÊci plonowania, jakoÊci i od-
pornoÊci na choroby tych odmian uzupe∏niajà si´ wy-
Êmienicie.

  Wszystkie odmiany wchodzàce w sk∏ad mieszanki zosta∏y 
wyhodowane w celu, aby mo˝na je by∏o stosowaç na 
poplony. Wszystkie rosnà w bardzo szybkim tempie dajàc 
wysokie plony masy.

  Kombinacja odmian jest bardzo udanym zwiàzkiem: od-
miany diploidalne cechujà si´ wysokà zawartoÊcià suchej 
masy i dobrà strukturà paszy, oraz wysokà zawartoÊcià 
cukrów, a tetraploidalne wyró˝niajà si´ wysokà straw-
noÊcià i smakowitoÊcià. 

  Mieszanka wykazuje wysoki poziom odpornoÊci na 
choroby. Na uwag´ zwraca szczególnie niska podatnoÊç 
na rdze i màczniaki.

Zalecenia uprawy

Wysiew: 

  P∏ytko na gleb´ wtórnie ubità; 

  Termin wysiewu: do 15 sierpnia. 

  G´stoÊç wysiewu 45 kg/ha.

Nawo˝enie N: 

  100-120 kg N/ha (gnojowica/nawóz mi-
neralny). 

U˝ytkowanie 

   KoÊne: Dojrza∏oÊç kiszonkowà Mieszanka 
Futtertrio osiàga po 8 tygodniach. U˝ytko-
wanie koÊne w fazie k∏oszenia pozwala na 
uzyskanie najwy˝szej jakoÊci paszy, oraz 
uzyskanie szybkiego ponownego odrostu 
dla dalszego pastwiskowania do koƒca 
okresu wegetacji. 

  Pastwiskowanie: Dojrza∏oÊç pastwisko-
wa Mieszanki Futtertrio rozpoczyna si´ po 
zwarciu ∏anu (wysokoÊç porostu ok. 15 cm). 
Ten termin nast´puje ju˝ po 6 tygodniach 
od zasiewu. Podzia∏ na kwatery powinien 
byç tak wymierzony, aby ruƒ nie zdà˝y∏a 
przerosnàç i przejrzeç. W takim przypadku 
iloÊç niedojadów b´dzie niska.
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