
2016

DSV COUNTRY
Najlepsze mieszanki traw

www.dsv-polska.pl

JESTEŚMY 

HODOWCĄ TRAW

Trawy do produkcji najlepszej paszy



Hodowla DSV 

TOP-owe odmiany DSV  

COUNTRY Energy 

COUNTRY Użytki Trwałe

COUNTRY Użytki Polowe 

Lucerny 

Mieszanki 

międzyplonowe

Trawy w biogazowniach

3

6

8

12

18

24

26

27

Deutsche Saatveredelung AG należy 
do czołowych przedsiębiorstw ho-
dowli roślin w Niemczech. Specjalizuje 
się w hodowli, produkcji i dystrybucji 
traw pastewnych i gazonowych, roślin 
oleistych, motylkowatych, kukurydzy, 
roślin poplonowych i zbóż. Do przed-
siębiorstwa należą oprócz siedziby 
w Lippstadt różne zakłady produkcyj-
ne, stacje hodowlane oraz międzyna-
rodowe spółki córki. 
Nasiona DSV oferują jakość z pierw-
szej ręki, ponieważ wszystkie procesy 
dotyczące materiału nasiennego 
w przedsiębiorstwie są ze sobą 
powiązane. Wszystkie obszary łączy 
system zapewnienia jakości IQ (Inte-
grierte Qualität=Zintegrowana 
Jakość) gwarantujący wysokie stan-
dardy.
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W czasach niskich cen mleka  gospodarstwa mleczne są zmuszone 
do podnoszenia swojej rentowności. Ich rozwój często jednak jest 
hamowany przez ograniczoną powierzchnię posiadanych trwałych 
użytków zielonych lub obowiązujące regulacje prawne, jak np. 
dyrektywa azotanowa. Pomimo takich ograniczeń nowoczesna 
hodowla traw dzięki podnoszeniu wydajności UZ, a przede 
wszystkim poprzez poprawę jakości zebranej paszy, umożliwa tym 
gospodarstwom rozwój na dostępnym obszarze gospodarstwa. Taka 
optymalizacja ilości i jakości paszy podstawowej, jako czynnika obniżającego 
koszty, jest tutaj kluczem do osiągnięcia Państwa sukcesu.

Nasze motto 
dla Państwa sukcesu:
Z hodowlą DSV wszystko rośnie!

Wydajność mleka z paszy podstawowej może być różna. Przodujące gospodarstwa mleczne więcej inwestują 
w użytki zielone i z paszy podstwowej uzyskanej na nich doją wyraźnie więcej mleka. Z tej samej powierzchni 
paszowej, zwiększając plon zbioru i poprawiając jego jakość, można uzyskać wyższą wydajność mleczną 
o prawie 4.000 kg z hektara. Zastosowane w mieszankach COUNTRY najlepsze odmiany traw z DSV są bardzo 
ważnym elementem przyczyniającym się do osiągnięcia takiego właśnie sukcesu.

Tak zyskujecie Państwo z postępen hodowlanym DSV!

Źródło: Viertelschichtung nach Kalk. BZE (ct/kg ECM), Milchreport Bayern 2014

* mleko standaryzowane o zawartości 4% tłuszczu i 3,4 % białka
** p.p. = powierzchnia paszowa

Wartości 
dolne

Koszty produkcji (pełne koszty) €/ha

Przychody i koszty

1.737

Wydajność mleka z paszy podstawowej
kg mleka stand.*/krowę
Efektywność powierzchni paszowej 
kg mleka stand.*/ha p.p.**

1.895 1.930 193

2.710 3.400 3.911

11.243 13.965 15.144

+ 1.201

+ 3.901

Wartość 
średnia

Wartości 
górne

Różnica wartości 
górne-dolne

DSV od początku z pasją i kompetencją stawia na 
hodowlę traw pastewnych. 

gospodarstwom rozwój na dostępnym obszarze gospodarstwa. Taka 

JESTEŚMY HODOWCĄ TRAW

Trawy do produkcji najlepszej paszy
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• życica trwała
• życica westerwoldzka i wielokwiatowa
• życica mieszańcowa
• kostrzewa łąkowa
• kupkówka pospolita
• tymotka łąkowa
• wiechlina łąkowa
• kostrzewa czerwona
• kostrzewa trzcinowa
• festulolium
• różne gatunki koniczyny

Hodujemy dla Państwa:
• wyższy plon
•  lepsza wytrzymałość pastwiska także na stanowiskach 

ekstremalnych
• doskonała jakość paszowa z wyższym pobraniem paszy
• wysoka tolerancja/odporność na choroby, mróz i suszę
• spowolnione starzenie = lepsza elastyczność użytkowania
• silna konkurencja w łanie
•  zwarta ruń we wszystkich sposobach użytkowania
• wysoka efektywność składników odżywczych

Nasze cele hodowlane:

DSV od ponad 80 lat rozwija odmiany roślin pastewnych. Nasza nowoczesna 
hodowla skupia się na poszczególnych celach hodowlanych, którymi są postępy 
w plonowaniu, jakości paszy, wytrzymałości i odporności na choroby. W celu 

stworzenia nowej odmiany ściśle współpracują ze sobą cztery europejskie stacje 
badawcze. 25 % współpracowników DSV pracuje w hodowli nad wspólnym celem, 

jakim jest rozwój ulepszonej genetyki roślin dla rolnictwa. W konsekwencji ciągle udaje 
się naszym hodowcom umieszczać w nowych odmianach wybitne i wyróżniające cechy. Na 

końcu tego procesu jest oddana do dyspozycji rolnika nowa odmiana umieszczona w optymalnie skomponowanej 
mieszance, która jest oferowana jako pasza podstawowa krowom mlecznym o najwyższej wydajności. Pomimo tej 
samej powierzchni uprawy, lecz dzięki większym plonom i wyższej jakości Państwa gospodarstwo może dalej się 
rozwijać. 

Stacje Badawcze 
i Hodowlane DSV

Asendorf:
badanie wytrzymałości,
projekty badawcze,
wydajność nasion

Ven Zelderheide:
plon i jakość

Wardington:
jakość paszy

Europejskie stacje hodowlane i badawcze DSV pracujące nad rozwojem odmian 
dostosowanych do siedliska

stworzenia nowej odmiany ściśle współpracują ze sobą cztery europejskie stacje 
badawcze. 25 % współpracowników DSV pracuje w hodowli nad wspólnym celem, 

jakim jest rozwój ulepszonej genetyki roślin dla rolnictwa. W konsekwencji ciągle udaje 
się naszym hodowcom umieszczać w nowych odmianach wybitne i wyróżniające cechy. Na 

JESTEŚMY 

HODOWCĄ TRAW

Les Rosiers:
hodowla z nastawieniem 
na odporność, tolerancja 
na rdzę i suszę
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Hodowla DSV

„Pewne i wysokie plony są nadal najważniejszym celem hodowli traw. 
Dzięki naszej szerokiej międzynarodowej sieci hodowlanej możemy dodatkowo 
przetestować odmiany DSV pod kątem wielu właściwości. Wytrzymałość, 
gęstość darni, zimotrwałość i zdrowotność odmian są przy tym dokładnie tak 
samo ważne jak właściwości, które stają się coraz ważniejsze jak: jakość paszy 
i efektywność składników odżywczych.“

Lukas Wolters 
Hodowca traw DSV, Holandia
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TOP-owe odmiany gwarantujące sukces!
Stosując mieszanki COUNTRY można uzyskać więcej z użytków zielonych, ponieważ te wydajne mieszanki oznaczają 
najlepszą jakość paszy. W tym celu DSV udostępnia Państwu kilkadziesiąt specjalistycznych mieszanek z TOP-owymi 
odmianami na najwyższym hodowlanym poziomie.

1 = niska | 5 = średnia | 9 = wysoka d = diploid | t = tetraploid | M = mursz
* ocena odwrócona ** ocena hodowcy

W przypadku niedostępności poszczególnych odmian, są one zastępowane przez inne 
o porównywalnej wartości

•  bardzo dobra wytrzymałość, bardzo dobra odporność na rdzę
• podwyższona zawartość cukru
• wysoki plon przede wszystkim w kolejnych pokosach

KAIMAN 
Zdrowa genetyka z wysoką 
wartością pokarmową
Życica trwała późna, diploid

• Bardzo dobra wytrzymałość
• Wyższy plon w 1. pokosie, wyższy plon całkowity
• Zdrowa, z podwyższoną zdrowotnością liści

VALERIO
Maksymalny plon i zdrowotność 
Życica trwała późna, 
tetraploid

VALERIO WG OCENY BSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Termin kłoszenia

Tworzenie masy – +

Podatność na wyleganie + –

Gęstość darni – +

Wytrzymałość – +

Podatność na wymarzanie + –

Podatność do rdzę + –

Przydatność na torfy (M) – +

Plon całkowity suchej masy – +

Plon suchej masy w 1. pokosie – +

Plon suchej masy w kolejnych pokosach – +

Tworzenie kwiatostanu – +

Zawartość cukru – H +

Strawność ściany komórkowej – H +
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  Zakres oceny wg listy BSA 2014 H = Ocena hodowcy 
1 = bardzo niski 9 = bardzo wysoki

Nasze nowe wysokowydajne odmiany

Życica trwała Ploi- 
dalność

Dojrza-
łość

Termin 
kłoszenia

Przydat-
ność na 

torfy

Tworzenie 
kwiatostanu 
w odrostach

Zi-
motrwa-

łość*

Odporność 
na rdze*

Wytrzyma-
łość

Gęstość 
runi

Skłonność 
do wyle-

gania

Całkowity plon 
suchej masy

Plon suchej 
masy 

w 1. pokosie

KARATOS M t wczesna 2 M 5 6 6 6 6 5 6 4

MIRTELLO t wczesna 3 M 4 6 6 7 5 4 5 3

ALLIGATOR t średnia 4 – 5 6 5 7 5 6 7 7

AstonEnergy** t średnia – 3 5 7 5 5 6 6

AstonHockey M t średnia 6 M 4 6 6 7 5 5 6 6

EuroConquest t średnia 6 M 3 5 6 6 5 5 6 6

INTRADA t średnia 5 – 6 6 6 7 5 6 6 7

LIDELTA t średnia 5 – 5 6 6 7 5 6 6 6

TRIVOS M t średnia 5 M 5 6 6 6 5 5 6 6

ARNANDO d późna 8 – 2 5 6 6 6 6 6 7

BARPASTO M t późna 8 M 3 6 6 7 5 5 6 6

ENSILVIO d późna 7 – 3 4 5 7 6 6 6 7

FORNIDO M t późna 8 M 3 5 5 6 5 6 6 6

GOSSIP t późna 8 M 3 6 6 7 5 5 6 4

HERBAL t późna 9 – 3 6 6 6 5 5 6 6

HONROSO d późna 7 – 4 5 5 7 6 6 6 7

KAIMAN d późna 7 – 3 5 6 6 5 5 6 5

POLIM M t późna 8 M 4 6 6 6 5 6 7 7

ROSSERA d późna 8 – 3 5 5 7 6 5 6 6

VALERIO M t późna 7 M 4 6 6 7 5 6 7 7

NOWOŚĆ !

NOWOŚĆ !

NOWOŚĆ !

NOWOŚĆ !
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M = polecana na mursze

• Nadzwyczajne cechy jakości paszowej (potwierdzone przez LWK) 
• Wyższa zawartość cukrów i wyższa strawność ścian komórkowych 
• Zalecana na wiele stanowisk

AstonEnergy
Lider w strawności
Życica trwała średnia, tetraploid

• Wyśmienita i stabilna wydajność plonowania 
• Długo oraz bujnie rosnąca i bogato ulistniona 
•  Szczególne właściwości w kontekście jakości paszy

FORNIDO M
Najwyższa jakość paszy 
przy wysokich plonach
Życica trwała późna, tetraploid

• Dobry potencjał wydajności 
•  W swojej grupie wczesności odmiana 

z najniższą skłonnością do wymarzania 
• Dobra jakość paszy

HERBAL
Wysoka zimotrwałość 
i wysoka jakość paszy
Życica trwała późna, tetraploid

•  Wysoka jakość (strawność i koncentracja energii)
• Wysoka wytrzymałość i dobra gęstość runi 
• Nadaje się zarówno na pastwisko jak i na użytkowanie kośne

ROSSERA
Plon, wytrzymałość, 
wysoka jakość paszy
Życica trwała późna, diploid

• Odmiana wybitnie silna, zdrowa i przede wszystkim zimotrwała 
• Ponadprzeciętne wartości strawności 
• Szybki wzrost początkowy i wysoka wytrzymałość 

TETRAX
Wszechstronna 
o wysokiej wartości odżywczej 
Pierwsza kostrzewa łąkowa tetraploidalna

Znak wysokiej jakości paszy

DSV jest liderem w obszarze hodowli traw jakościowych do produkcji paszy dla wysokowydajnych krów mlecznych. 
Wyższa wartość przez lepszą strawność to nasza dewiza. Znakiem „Mleczny Index“ wyróżniamy nasze najlepsze 
odmiany traw przeznaczone do żywienia bydła mlecznego w odniesieniu do strawności i koncentracji składników po-
karmowych.

Mleczny Index – Wyższa wartość przez lepszą strawność

TOP-owe odmiany

Szczególnie strawna!

Tim Ball 
Hodowca traw DSV, Anglia
„Jakość paszy jest kluczem do większego 
plonu energii z hektara. Wyhodowana przez 
nas odmiana AstonEnergy jest najlepszą 
jakościowo odmianą życicy w Europie. 
W naszej stacji hodowlanej pracujemy nad 
ciągłą poprawą strawności ścian 
komórkowych, zwiększeniem zawartości 
składników pokarmowych i lepszym 
wykorzystaniem energii we wszystkich 
ważniejszych gatunkach traw pastewnych.“
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Mieszanki COUNTRY Energy to mieszanki specjalne, które zawierają w swoim składzie wzajemnie dopasowane, 
wysokowydajne trawy. Ideą jest, aby dominujące składniki tych mieszanek, w postaci wybranych, najlepszych odmian 
życicy trwałej, miały podobny termin dojrzałości. Wtedy kłoszą się one w zbliżonym czasie, a przez to ruń łąki w tym 
samym momencie osiąga optymalne stadium rozwoju i możliwie najlepszą wartość paszową. Do momentu zbioru te 
bogato ulistnione mieszanki energetyczne dysponują najwyższą elastycznością terminu użytkowania. W ten sposób 
utrzymują wysoką koncentrację energii w kiszonce przy wieloletnim użytkowaniu kośnym. 
Mieszanki COUNTRY Energy stanowią przez to optymalną bazę dla uzyskania wysokowydajnej runi trwałych użytków 
zielonych oraz paszy objętościowej o najwyższym potencjale jakościowym. 

Stosując COUNTRY Energy można uzyskać więcej 
na swoich trwałych użytkach zielonych

Dobór odpowiedniej mieszanki do stanowiska

• Mieszanki specjalne o wysokiej koncentracji energii
• Podobny termin kłoszenia odmian w obrębie jednej mieszanki
• Pełne wykorzystanie potencjału plonowania także na trudnych stanowiskach

Korzyści ze stosowania mieszanek COUNTRY Energy:

••• - szczególnie polecana/bardzo dobra | •• - polecana/dobra | • - ograniczone stosowanie/średnia | brak – nie polecana 

W przypadku niedostępności poszczególnych odmian, są one zastępowane przez inne o porównywalnej wartości. 

Mieszanka Oznaczenie Po
ds

ie
w

N
ow

y 
za

si
ew

Opis

COUNTRY 2020 Późna z koniczyną × ×
Mieszanka energetyczna do intensywnego użytkowania kośnego 
i pastwiskowego na glebach mineralnych z dobrym zaopatrzeniem 
w wodę i wysokim poziomem nawożenia 

COUNTRY 2025 Specjal × Najlepsza wartość paszowa także na trudnych stanowiskach, 
odpowiednia na stanowiska suche, zimne, torfy niskie lub tereny pogórza

COUNTRY 2026 Białko × × Wysokoplonująca, energetyczna, jakościowa mieszanka z koniczyną 
dostarczająca dodatkowej ilości białka i energii

COUNTRY 2027 Mleczny index × × Wysokowydajna mieszanka z odmianami o najwyższej jakości paszowej.

COUNTRY 2028 Wczesna z koniczyną × Mieszanka z wysokim potencjałem plonowania, szczególnie w pierwszym 
pokosie dla optymalnego wykorzystania wilgoci pozimowej

Mieszanki energetyczne na użytki zielone Trawy z pola dla wydajnych krów Wydajne i�wytrzymałe mieszankiTrawy do produkcji najlepszej paszy

UZYTKI TRWAŁEUZYTKI POLOWE

NOWOŚĆ !
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COUNTRY Energy

Mieszanki energetyczne na użytki zielone Trawy z pola dla wydajnych krów Wydajne i�wytrzymałe mieszankiTrawy do produkcji najlepszej paszy

UZYTKI TRWAŁEUZYTKI POLOWE

Towar zaszczepiony bakteriami Rhizobium:
Nasze nasiona lucerny i koniczyn w mieszankach COUNTRY Energy, COUNTRY Użytek Polowy 
i COUNTRY Eko zostały potraktowane naturalną szczepionką z bakterii Rhizobium, które 
posiadają zdolność przyswajania azotu atmosferycznego. Przyczyniają się one przez to do 
poprawienia zarówno potencjału jak i pewności plonowania łanu. 

Skład w % Stanowisko Użytkowanie Wartość paszowa
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COUNTRY 2020
 

40 45 10 5 ••• ••• •• •• ••• ••• ••• •• •• •••

COUNTRY 2025 10 10 25 15 40 •• •• •• ••• •• • •• ••• •• •• ••

COUNTRY 2026 40 35 5 20 • ••• ••• •• •• • •• ••• ••• ••• •••

COUNTRY 2027 19 81 ••• ••• •• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••

COUNTRY 2028 40 20 15 10 5 5 5 •• ••• • • • ••• • •• ••• •• •• ••
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COUNTRY Mieszanki energetyczne

Najlepsza jakość paszowa, także na stanowiskach trudnych. Na 
stanowiska suche, zimne, torfy niskie lub tereny górzyste.

• Życica trwała i wiechlina łąkowa dają wysoką trwałość i zwartość runi 
•  Kostrzewa i tymotka łąkowa dostarczają plonu, przy czym tymotka bardzo 

dobrze sprawdza się na stanowiskach zimnych, torfach niskich i terenach 
górzystych

COUNTRY Energy 2025 
Specjal

Kostrzewa łąkowa
Tymotka łąkowa
Wiechlina łąkowa
Życica trwała średnia
Życica trwała późna

Użytkowanie: 3–4 razy w roku
Ilość wysiewu:   40 kg/ha przy nowym zasiewie

40 %
25 %
15 %
10 %
10%

Mieszanka energetyczna do intensywnego użytkowania kośnego 
i pastwiskowego na stanowiskach mineralnych z dobrym zaopatrzeniem 
w wodę.

•  Średnie i późne odmiany życicy trwałej zapewniają najwyższą zawartość energii 
w kiszonce z traw

• Nadaje się do zakładania nowego użytku oraz do podsiewu

COUNTRY Energy 2020
Późna z koniczyną

Życica trwała późna
Życica trwała średnia
Tymotka łąkowa
Koniczyna biała

Użytkowanie: 4 – 5 razy w roku 
Ilość wysiewu:   40 kg/ha przy nowym zasiewie, 20–25 kg/ha podsiew 

lub 5 kg/ha (2–3 razy w roku)

45 %
40 %
10 %
5 %

Wysokoplonująca, jakościowa mieszanka traw z koniczynami, dla 
uzyskania zwiększonej zawartości energii i białka.

•  Udział tetraploidalnych życic trwałych powoduje zwiększenie zawartości cukrów, 
lepszą smakowitość i wzrost spożycia paszy objętościowej 

•  Koniczyna czerwona i biała dodatkowo zwiększają ilość energii i wartość 
pokarmową

•  Nadaje się do uprawy dwu- trzyletniej, na użytach przemiennych w użytkowaniu 
kośnym

COUNTRY Energy 2026 
Białko

Życica trwała średnia
Życica trwała późna
Koniczyna czerwona
Koniczyna biała

40 %
35 %
20 %
5 %

Użytkowanie: 4 – 5 razy w roku 
Ilość wysiewu:   35 kg/ha przy nowym zasiewie,15 kg/ha przy 

podsiewie
10



Wysokowydajna mieszanka z odmianami o najwyższej jakości paszowej.

•  nadaje się do zakładania nowych użytków i podsiewów intensywnych użytków 
zielonych (uprawa dwu- lub wieloletnia, szczególnie jako użytek przemienny do 
użytkowania kośnego i kośno-pastwiskowego) 

•   100% życice trwałe
•  wszystkie odmiany zostały wybrane na podstawie wysokiej wydajności oraz ich 

szczególnych właściwości pokarmowych
•  polecana dla czołowych gospodarstw, które dążą do uzyskania bardzo dużych 

wydajności mleka z paszy podstawowej

COUNTRY Energy 2027 
Mleczny Index

Użytkowanie: 4-5 razy w roku 
Ilość wysiewu:  40 kg/ha nowy zasiew, 20-25 kg/ha podsiew lub 5 kg/ha 

(2-3 razy w roku)

OdmianyOdmiany

Strawność traw ma duży wpływ na wydajność mleczną. 
Nasze trawy są testowane i tylko wysokowydajne odmiany, 
spełniające wysokie wymagania jakościowe, otrzymują 
wyróżnienie „Mleczny Index”. 

Znak większej ilości mleka

COUNTRY Energy

AstonEnergy 
KAIMAN
FORNIDO 
HERBAL

Życica trwała średnia
Życica trwała późna
Życica trwała późna
Życica trwała późna

19 %
15 %

 34 %
32 %

Mieszanka o wysokim potencjale plonowania szczególnie w pierwszym 
odroście, optymalnie wykorzystująca wilgoć pozimową.

•  Gatunki i odmiany traw typu wczesnego i średniego optymalnie 
wykorzystają wilgoć pozimową, w celu uzyskania maksymalnego 
plonowania w pierwszym pokosie

• Koniczyny czerwona i biała dostarczają większej ilości białka
• W mieszance można regulować zawartość włókna poprzez termin zbioru

COUNTRY Energy 2028 
Wczesna z koniczyną

Życica trwała wczesna
Życica trwała średnia
Kostrzewa łąkowa 
Festulolium 
Kupkówka pospolita
Koniczyna czerwona
Koniczyna biała

Użytkowanie: 3–4 razy w roku
Ilość wysiewu:   40 kg/ha przy nowym zasiewie

40 %
20 %
15 %
10 %
5 %
5 %
5 %
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Mieszanki COUNTRY Użytki Trwałe w swej różnorodności są dostosowane do większości stanowisk i warunków na 
terenie Polski. Mieszanki te, niezależnie, czy przeznaczone do zakładania nowych użytków trwałych, czy do pod-
siewu, są podstawą uzyskania wysokiego poziomu i stabilności plonowania.

COUNTRY Użytki Trwałe – 
Wydajne i wytrzymałe mieszanki

•  Wysoki poziom odporności przeciw 
chorobom i szkodnikom

• Wyśmienita smakowitość

COUNTRY Użytki Trwałe to:
• Wysokie plony 
• Duża wytrzymałość i gęstość runi
• Wysoka wartość paszowa

Dobór odpowiedniej mieszanki do stanowiska

Mieszanka Oznaczenie Po
ds

ie
w

N
ow

y 
za

si
ew

Opis

COUNTRY 2001 Podsiew bez koniczyny × Wydajna mieszanka do podsiewu na świeże i wilgotnościowo zmienne miejsca, 
nadające się szczególnie na intensywne użytkowanie

COUNTRY 2004 Podsiew z koniczyną × × Wysokowydajna mieszanka do podsiewu na stanowiska wilgotne i okresowo 
wilgotne z dodatkiem 5% koniczyny białej

COUNTRY 2006 Pastwisko z koniczyną × × Wysokowydajna mieszanka na trwałe użytki zielone na glebach mineralnych 
z przewagą użytkowania pastwiskowego

COUNTRY 2011
Kośno-pastwiskowa 
uniwersalna bez 
koniczyny

×
Uniwersalna mieszanka na trwałe użytki zielone w użytkowaniu kośnym lub kośno-
pastwiskowym, także na stanowiskach murszowych i wilgotnych oraz na glebach 
pogórza

COUNTRY 2012 Trwała łąka × × Mieszanka na trwałe użytki zielone do intensywnego użytkowania kośnego 
i pastwiskowego na średnich do dobrych stanowiskach użytków zielonych

COUNTRY 2013 Kośno-pastwiskowa na 
stanowiska suche × Mieszanka na trwałe użytki zielone do intensywnego użytkowania kośnego 

i pastwiskowego na stanowiskach suchych

COUNTRY 2014 Na stanowiska trudne × Wydajna mieszanka na trudne stanowiska z miękkolistną kostrzewą trzcinową 
o wysokiej strawności

COUNTRY 2015 Na gleby organiczne × Mieszanka na trwałe użytki zielone na gleby okresowo wilgotne i chłodne, 
także torfowe, użytkowana ekstensywnie

••• - szczególnie polecana/bardzo dobra |•• - polecana/dobra |• - ograniczone stosowanie/średnia | brak danych

W przypadku niedostępności poszczególnych odmian, są one zastępowane przez inne o porównywalnej wartości. 

Mieszanki energetyczne na użytki zielone Trawy z pola dla wydajnych krów Wydajne i�wytrzymałe mieszankiTrawy do produkcji najlepszej paszy

UZYTKI TRWAŁEUZYTKI POLOWE
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COUNTRY Użytki Trwałe

Skład w % Stanowisko Użytkowanie Wartość 
paszowa
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COUNTRY 2001 20 20 60 • ••• ••• • •• ••• ••• ••• •• •• ••

COUNTRY 2004 25 25 45 5 •• •• ••• • •• ••• ••• ••• •• •• •••

COUNTRY 2006 25 30 10 20 10 5 • ••• ••• •• ••• ••• ••• •• •• •• •••

COUNTRY 2011 30 5 15 35 10 5 •• ••• ••• ••• ••• • ••• ••• •• •• •

COUNTRY 2012 5 30 20 20 10 5 5 5 •• ••• ••• •• ••• • ••• ••• •• •• ••

COUNTRY 2013 10 10 20 10 45 5 ••• •• • • ••• • ••• ••• • • ••

COUNTRY 2014 25 10 10 10 40 5 ••• •• •• •• •• •• •• ••• •• •• ••

COUNTRY 2015 10 10 10 5 25 10 10 10 10 • ••• •• ••• • •• ••• ••• • •• ••

Mieszanki energetyczne na użytki zielone Trawy z pola dla wydajnych krów Wydajne i�wytrzymałe mieszankiTrawy do produkcji najlepszej paszy

UZYTKI TRWAŁEUZYTKI POLOWE
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Mieszanki COUNTRY Użytki Trwałe

Wydajna mieszanka do podsiewu na świeże i wilgotnościowo 
zmienne miejsca, nadające się szczególnie na intensywne 
użytkowanie.

•  Życice trwałe są idealnymi trawami do podsiewu ze względu na 
dużą szybkość rozwoju rośliny w okresie początkowym i wysoką siłę 
konkurencyjną

•  Zastosowanie odmian o różnych grupach wczesności umożliwia 
równomierne rozłożenie plonu w kolejnych pokosach

•  Wysoki udział odmian późnych poprawia właściwości pastwiskowe 
użytku, jego trwałość i elastyczność użytkowania

COUNTRY Użytek Trwały 2001 
Podsiew bez koniczyny

Życica trwała późna
Życica trwała średnia
Życica trwała wczesna

Ilość wysiewu:  25 kg/ha przy podsiewie 
5 kg/ha przy podsiewie (2–3 razy w roku)

Wysokowydajna mieszanka, do podsiewu na stanowiska 
wilgotnościowo zmienne.

•       COUNTRY Użytek Trwały 2004 jest mieszanką, za pomocą której 
możemy wprowadzić do runi koniczynę białą

•  Koniczyna biała zwiększa elastyczność wykorzystania użytku 
i poprawia strawność, smakowitość oraz zawartość białka w paszy

•  Mieszanka ta nadaje się również do zakładania okólników i innych 
terenów intensywnie wypasanych

COUNTRY Użytek Trwały 2004 
Podsiew z koniczyną

Ilość wysiewu:  40 kg/ha nowy zasiew 
25 kg/ha przy podsiewie 5 kg/ha 
przy podsiewie (2–3 razy w roku)

45 %
25 %
25 %
5 %

Życica trwała późna
Życica trwała średnia
Życica trwała wczesna
Koniczyna biała

60 %
20 %
20 %
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COUNTRY Użytki Trwałe

Wysoko plonująca i wytrzymała mieszanka do intensywnego użytkowania 
pastwiskowo-kośnego na glebach średnich do świeżych.

•  Wysoki udział życic trwałych i wiechliny łakowej w mieszance powoduje jej dużą 
odporność na udeptywanie i zwiększa jej pobieranie że względu na smakowitość

•  Późne życice trwałe podnoszą wartość pastwiskową mieszanki oraz plonowanie, 
szczególnie na koniec sezonu wegetacyjnego 

•  Udział odmian średnich równoważy tempo odrastania runi w całym okresie 
wegetacji

•  Koniczyna biała podwyższa koncentrację składników pokarmowych, 
strawność i elastyczność wykorzystania użytku

•  Mieszanka nadaje się również do wykorzystania kośnego, szczególnie wiosną, przy 
nadmiarze pastwiska

COUNTRY Użytek Trwały 2006
Pastwisko z koniczyną

Użytkowanie: 4–5 razy w roku
Ilość wysiewu:  40 kg/ha nowy zasiew 

20-25 kg/ha podsiew (gdy dużo luk)

Użytkowanie: 3–4 razy w roku
Ilość wysiewu:  40 kg/ha nowy zasiew 

20-25 kg/ha podsiew (gdy dużo luk)

Życica trwała późna
Życica trwała średnia
Kostrzewa łąkowa
Wiechlina łąkowa
Tymotka łąkowa
Koniczyna biała

Kostrzewa łąkowa
Życica trwała wczesna
Tymotka łąkowa
Wiechlina łąkowa
Kostrzewa czerwona
Życica trwała późna

30 %
25 %
20 %
10 %
10 %
 5 %

35 %
30 %
15 %
10 %
 5 %
 5 %

Mieszanka na trwałe użytki zielone w użytkowaniu kośnym lub kośno-
pastwiskowym, na gleby normalne, murszowe oraz na pogórza.

•  Wyważony skład gatunkowy, z udziałem wiechliny łąkowej i tymotki łąkowej, podnosi 
trwałość i zimotrwałość użytku

•  Gęsta ruń i wysoka wartość paszowa zostały osiągnięte przez zastosowanie życic 
trwałych o sprawdzonej przydatności na glebach murszowych

•  Wiechlina łąkowa i kostrzewa czerwona zabliźniają luźną ruń poprzez intensywne 
wytwarzanie rozłóg

COUNTRY Użytek Trwały 2011 
Kośno-pastwiskowa uniwersalna bez koniczyny
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Mieszanki COUNTRY Użytki Trwałe

 Mieszanka na trwałe użytki zielone, do intensywnego użytkowania 
kośnego i pastwiskowego na stanowiskach średnich do dobrych, 
także na pogórzu.

•  Wysoki udział wiechliny łąkowej i tymotki łąkowej wpływa pozytywnie 
na zimotrwałość i wartość paszową tej mieszanki

•  Udział kupkówki pospolitej umożliwia poprawienie potencjału 
plonowania podczas okresowej suszy

•  Koniczyna biała i czerwona poprawiają wartość paszową 
i umożliwiają, przy zredukowanym nawożeniu, wysokie plony zielonej 
i suchej masy 

•  Niezawodna na stanowiskach suchych i narażonych na przymrozki, 
również jako podsiew

•  Bardzo przydatna na tereny pogórza i stanowiska zimne

COUNTRY Użytek Trwały 2012
Trwała łąka

Życica trwała późna 
Życica trwała wczesna 
Tymotka łąkowa
Kostrzewa łąkowa 
Wiechlina łąkowa 
Kupkówka pospolita 
Koniczyna biała 
Koniczyna czerwona

Użytkowanie: 4–5 razy w roku
Ilość wysiewu:  40 kg/ha nowy zasiew 20–25 kg/ha podsiew 

(gdy dużo luk)

30 %
5 %

20 %
20 %
 10 %
 5 %
 5 %
 5 %

COUNTRY Użytek trwały 2013
Kośno-pastwiskowa na stanowiska suche

Kupkówka pospolita
Festulolium
Kostrzewa czerwona
Życica trwała wczesna
Życica trwała średnia
Koniczyna biała

Użytkowanie: 3–4 razy w roku
Ilość wysiewu: 30–40 kg/ha

45 %
20 %
 10 %
 10 %
 10 %
 5 %

Mieszanka na trwałe użytki zielone, do intensywnego użytkowania 
kośnego i pastwiskowego na stanowiskach suchych.

•  Życica trwała już w pierwszym roku użytkowania daje wysoki plon 
świeżej masy o dużej koncentracji składników pokarmowych

•  Zwiększony udział odmian kupkówki w typie pastwiskowym, 
o smukłej blaszce i kostrzewy czerwonej

•  Mieszanka ta nadaje się zarówno do użytkowania kośnego, jak 
i pastwiskowego na trwałych użytkach zielonych i na gruntach 
ornych

•  Udział koniczyny białej sprawia, że mieszanka ta może być 
uprawiana mniej intensywnie
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COUNTRY Użytki Trwałe

COUNTRY Użytek Trwały 2014
Na stanowiska trudne

COUNTRY Użytek Trwały 2015
Na gleby organiczne

Kostrzewa trzcinowa miękkolistna i wysoko strawna
Życica trwała średnia
Życica trwała późna
Kostrzewa łąkowa
Tymotka łąkowa
Kupkówka pospolita

Użytkowanie: 3–4 razy w roku
Ilość wysiewu: 40 kg/ha

40 %
25 %
 10 %
 10 %
 10 %
 5 %

Kostrzewa łąkowa
Życica trwała wczesna
Życica trwała średnia
Życica trwała późna
Wiechlina łąkowa
Kostrzewa czerwona
Koniczyna czerwona
Koniczyna biała
Tymotka łąkowa

Użytkowanie: 3–4 razy w roku
Ilość wysiewu:  40 kg/ha

25 %
10 %
 10 %
 10 %
 10 %
 10 %
10 %
10 %
5 %

Wydajna mieszanka na trudne stanowiska o zmiennych warunkach 
środowiskowych.

•  Duży udział kostrzewy trzcinowej miękkolistnej, która korzeni się 
głęboko ułatwiając przetrwanie zarówno w czasie suszy, jak i przy 
podtopieniach

•  Wysoki plon masy o dobrej strukturze
•  Mieszanka reaguje elastycznie na silnie zmieniające się warunki 

środowiska

Mieszanka na trwałe użytki zielone, na gleby organiczne, także 
torfowe, okresowo wilgotne i chłodne.

• Przeznaczona na użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe
•  Wysoki udział koniczyn poprawia smakowitość i wartość paszy oraz jej 

pobieranie przez zwierzęta 
•  Koniczyny sprzyjają osiągnięciu wysokiego plonu, także przy 

ograniczonym nawożeniu azotowym 
•  Dobór kostrzewy łąkowej i tymotki łąkowej jako traw wysokich, oraz 

życicy trwałej z wiechliną łąkową jako traw niskich, stwarza szansę 
uzyskania gęstej runi
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COUNTRY Użytki Polowe – 
trawy z pola dla wydajnych krów
Mieszanki COUNTRY Użytki Polowe są szczególnie wartościowymi mieszankami 
traw i traw z koniczynami i lucerną, przeznaczonymi do różnych form użytkowania 
na gruntach ornych. Do tych mieszanek są wybierane sprawdzone odmiany. Są one 
tak ze sobą zestawione, aby mogły w sposób optymalny uzupełniać swoje właści-
wości co do plonowania, jakości, odporności i specyfiki uprawy.

•  Długość użytkowania 
(roczne, roczne do dwuletnich, wieloletnie)

•   Sposób użytkowania 
(kośne, pastwiskowe lub przemienne)

• Odporność na choroby
• Dopasowanie do stanowiska i warunków glebowych

Ważne kryteria doboru odmian 
w mieszankach COUNTRY Użytki Polowe

Dobór odpowiedniej mieszanki do stanowiska

Mieszanki energetyczne na użytki zielone Trawy z pola dla wydajnych krów Wydajne i�wytrzymałe mieszankiTrawy do produkcji najlepszej paszy

UZYTKI TRWAŁEUZYTKI POLOWE

••• - szczególnie polecana/bardzo dobra |•• - polecana/dobra • - ograniczone stosowanie/średnia | brak – nie polecana 

W przypadku niedostępności poszczególnych odmian, są one zastępowane przez inne o porównywalnej wartości.

Mieszanka Oznaczenie

Długość 
użytkowania 
w latach Opis

COUNTRY 2050 Roczna 1
Wydajna mieszanka traw na uprawę jednoroczną na stanowiskach średnich do 
dobrych

COUNTRY 2051 Roczna do dwuletniej 1 – 2
Wysokoplonująca mieszanka traw do rocznej lub dwuletniej uprawy na glebach 
średnich do dobrych

COUNTRY 2052 Trzy- czteroletnia 3 – 4
Mieszanka na grunty orne na trzy-, czteroletnie użytkowanie na stanowiskach 
średnich do dobrych

COUNTRY 2053 Turbo 1 Szybko rosnąca mieszanka traw z koniczyną perską do użytkowania jako międzyplon

COUNTRY 2055 Trawy z koniczyną czerwoną 2 – 3
Sprawdzona mieszanka traw z koniczyną czerwoną na dwu-, trzyletnie użytkowanie 
kośne na glebach średnich i dobrych

COUNTRY 2056 Lucerna z trawami 2 – 3
Trwała mieszanka lucerny z trawami na dwu-, trzyletnie użytkowanie kośne, 
odpowiednia na wszystkie stanowiska nadające się do uprawy lucerny

COUNTRY 2057 Mieszanka motylkowych, 
wieloletnia 2 – 3 Mieszanka roślin motylkowych do uprawy na obszarach proekologicznych

Mieszanki energetyczne na użytki zielone Trawy z pola dla wydajnych krów Wydajne i�wytrzymałe mieszankiTrawy do produkcji najlepszej paszy

UZYTKI TRWAŁEUZYTKI POLOWE

NOWOŚĆ !
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COUNTRY Użytki Polowe

Skład w % Stanowisko
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COUNTRY 2050 50 50 • ••• ••• •• ••

COUNTRY 2051 85 15 • ••• ••• • ••

COUNTRY 2052 10 10 30 10 20 20 •• ••• ••• •• ••

COUNTRY 2053 80 20 • ••• ••• •• ••

COUNTRY 2055 20 20 30 30 •• ••• ••• •• ••

COUNTRY 2056 5 15 80 ••• ••• •• •

COUNTRY 2057 20 4 6 70 ••• ••• •• ••
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„Rdza i inne choroby są nieustannym wyzwaniem przy 
dalszym rozwoju naszych odmian. W naszej stacji 
hodowlanej „Les Rosiers“ we Francji opracowujemy 
specjalny program selekcji, w celu wyłonienia tylko 
najodporniejszych i wysokowydajnych odmian.“

Yannick Quitté 
Hodowca traw DSV, Francja

Mieszanki COUNTRY Użytki Polowe

Wszystkie mieszanki zaznaczone znakiem Energy 
So(i)lution są polecane do stosowania w systemie 
roślin energetycznych. W systemie Energy So(i)lution 
oferujemy Państwu nie tylko wysokoplonujące 
rośliny energetyczne, ale całe systemy 
płodozmianów do wydajnej produkcji energii, 
które uwzględniają utrzymanie żyzności gleby. 

Wydajna mieszanka traw na uprawę jednoroczną na stanowiska 
średnie i dobre.

      •  Przy intensywnym nawożeniu azotowym dostarcza wysokich plonów 
masy zielonej

•  Wszystkie zawarte w niej odmiany mają duże zdolności odrastania 
w kolejnych pokosach dając wyrównane plonowanie w całym okresie 
wegetacji

•  Mieszanka ma dużą elastyczność wykorzystania, jest bardzo dobra 
do bezpośredniego letniego skarmiania w oborze, ponieważ życica 
wielokwiatowa przy wiosennym wysiewie nie w pełni strzela w źdźbło 
i pozostaje trawą dolnego piętra bogato ulistnioną

COUNTRY Użytek Polowy 2050 
Roczna

COUNTRY Użytek Polowy 2051
Roczna do dwuletniej

  Wysokoplonująca mieszanka traw do rocznej lub dwuletniej 
uprawy na glebach średnich i dobrych.

•  Dostarcza wysokich plonów masy zielonej i składników pokarmowych, 
zwłaszcza w pierwszym roku użytkowania

•  Dobre wykorzystanie wilgoci pozimowej i duża zdolność odrastania 
wpływają na wysokie plony, także w kolejnych pokosach

•  Udział większej ilości odmian minimalizuje ryzyko uprawy i zwiększa 
pewność plonowania, poza tym wszystkie zastosowane odmiany są 
zimotrwałe

•  Dodatkowym zabezpieczeniem pewności plonowania w drugim roku 
użytkowania jest zastosowanie życicy mieszańcowej

•  Nadaje się szczególnie do produkcji kiszonek i sianokiszonek, 
dostarczając optymalnie zakiszającej się paszy objętościowej 
o dobrej strukturze

•  Bardzo dobrze sprawdza się jako przedplon dla kukurydzy po 
pierwszym pokosie

85 % Życica wielokwiatowa

15 % Życica mieszańcowa

Użytkowanie: 4–6 razy w roku
Ilość wysiewu: 40 kg/ha

50 % Życica wielokwiatowa
35 % Życica westerwoldzka (typ całoroczny)
 15 % Życica westerwoldzka (typ poplonowy)

Użytkowanie: 3–5 razy w roku
Ilość wysiewu: 40 kg/ha
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COUNTRY Użytki Polowe
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Życica wielokwiatowa jest najważniejszą, krótkotrwałą polową 
trawą pastewną.  Trwałość jej użytkowania  wynosi zazwyczaj 
rok do dwóch lat. DSV AG hoduje życicę wielokwiatową i jej 
formę jarą, życicę westerwoldzką, już od wielu dziecięcioleci 
dostarczając najlepszych odmian do uprawy polowej. Nasze 
odmiany charakteryzują się połączeniem plonu, zimotrwałości 
i zdrowotości. Do tego dochodzi fakt, że w specjalnych 
mieszankach traw na użytki polowe stosowane są 
odpowiednie odmiany, które umożliwiaja osiągnięcie 
maksymalnej wydajności na różnych stanowiskach i w każdej 
sytuacji. Przy tym musi być także uwzględniona różnorodność 
przebiegu plonowania odmian. Od nastawionych na 
najwyższy plon w jednym pokosie do plonujących 
równomiernie w całym okresie wegetacji. Te różnorodne 
wymagania zostały w sposób optymalny uwzględnione 
w naszych mieszankach COUNTRY. 

Szybko rosnąca mieszanka traw z koniczyną perską, do 
użytkowania jako międzyplon.

•  Życica westerwoldzka rośnie w bardzo szybkim tempie i dostarcza 
dużych plonów

•  Koniczyna perska podnosi zawartość białka i strawność paszy oraz jej 
pobieranie 

•  Odpowiednia do skarmiania na świeżo i na sianokiszonkę lub kiszonkę
•  Dzięki silnemu rozrostowi korzeni mieszanka ta tworzy dużą ilość 

próchnicy w glebie
•  Bardzo dobry przedplon dla roślin następczych w uprawie polowej

COUNTRY Użytek Polowy 2053 
Turbo

80 % Życica westerwoldzka (t), (d)

20 % Koniczyna perska

Użytkowanie: 1–3 razy w roku
Ilość wysiewu: 30 kg/ha 
Termin siewu:  pocz. czerwca do pocz. sierpnia

 Mieszanka na grunty orne, w trzy– czteroletnim użytkowaniu 
na stanowiskach średnich i dobrych.

•  Mieszanka plonuje równomiernie przez cały okres wegetacji dzięki 
zrównoważonemu składowi traw wysokich i niskich

•  Wyśmienitej jakości pasza nadająca się do użytkowania kośnego 
i pastwiskowego

•  Szczególnie interesująca dla gospodarstw, które swoje użytki polowe 
położone w pobliżu zabudowań, po skoszeniu na kiszonkę, chcą 
jeszcze intensywnie pastwiskować

COUNTRY Użytek Polowy 2052 
Trzy– czteroletnia

30% Życica trwała wczesna
20 % Kostrzewa łąkowa
20 % Festulolium
 10 % Tymotka łąkowa
 10 % Życica wielokwiatowa
 10 % Życica mieszańcowa

Użytkowanie: 3–5 razy w roku
Ilość wysiewu: 35 kg/ha
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Mieszanka roślin motylkowych do uprawy na obszarach 
proekologicznych

• Odpowiednia szczególnie na typowe obszary uprawy lucerny 
•  Dzięki koniczynie czerwonej, białej i szwedzkiej nadaje się także na 

wilgotniejsze i zimniejsze stanowiska
•  Wyważony skład zastosowanych gatunków i odmian motylkowych 

gwarantuje wyższy potencjał plonowania przy równocześnie większej 
stabilności uprawy

•  Mieszanka spełnia wymagania dotyczące zazielenienia jako 
mieszanka roślin białkowych

COUNTRY 2057 
Mieszanka motylkowych, wieloletnia

70 % Lucerna
20 % Koniczyna czerwona
6 % Koniczyna szwedzka
4 % Koniczyna biała

Użytkowanie: 3–4 razy w roku
Ilość wysiewu:  20 kg/ha

NOWOŚĆ !

Trwała mieszanka lucerny z trawami, na użytkowanie kośne, 
odpowiednia na wszystkie stanowiska nadające się do uprawy 
lucerny.

•  Wysoka zawartość białka i pewność plonowania, szczególnie na 
stanowiskach suchych, o dużej miąższości gleby

•  Kostrzewa łąkowa poprawiając stosunek białka do energii w odroście, 
jest szczególnie odpowiednim partnerem w mieszance z lucerną

•  Duża odporność zastosowanych odmian lucerny przeciw chorobom 
uwiądowym zapewnia długotrwałość użytkowania

COUNTRY Użytek Polowy 2056 
Lucerna z trawami

30 % Koniczyna czerwona
30 % Kostrzewa łąkowa
20 % Życica trwała średnio-wczesna
20 % Tymotka łąkowa

Użytkowanie: 3–4 razy w roku
Ilość wysiewu:  25 kg/ha

Sprawdzona mieszanka traw z koniczyną czerwoną na dwu-, 
trzyletnie użytkowanie kośne na glebach średnich i dobrych.

•  Wyróżnia się bardzo dobrym plonowaniem masy zielonej i białka przy 
wysokim poziomie strawności uzyskanej paszy

•  Składniki mieszanki uzupełniają się wzajemnie co do konkurencyjności 
i wytrzymałości, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie jej stałego 
składu

•  Dobre odrastanie i równomierne plonowanie w kolejnych pokosach 
sprzyja wykorzystaniu tej mieszanki do bezpośredniego skarmiania

•  Wysoka koncentracja składników pokarmowych i wyśmienita 
smakowitość wpływają na większe pobieranie, a zatem większą 
produkcję mleka z tej paszy objętościowej

COUNTRY Użytek Polowy 2055 
Trawy z koniczyną czerwoną

80 % Lucerna
15 % Kostrzewa łąkowa
5 % Tymotka łąkowa

Użytkowanie: 3–4 razy w roku
Ilość wysiewu:  25 kg/ha
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Pielęgnacja Użytków Zielonych

Inwestycje w użytki zielone opłacają się!
W celu zwiększenia efektywności użytków zielonych, należy spełnić szereg różnych warunków. 
Teraz można to sprawdzić za pomocą naszego kalkulatora nowych zasiewów oraz podsiewów: 

Aby zapewnić dłogofalowo wysoką jakość paszy podstawowej niezbędne jest stosowanie podsiewu 
jako standardowego elementu pielęgnacji użytku. Jeżeli ubytki w runi nie zostaną uzupełnione 
przez wysokowartościową trawę pastewną, to trawy i zioła o niskim potencjale plonowania i małej 
wartości pokarmowej mają możliwość rozprzestrzenienia się. 

Kalkulator DSV dostępny na www.dsv-polska.pl

Podsiew

Kiedy udział niechcianych i nieproduktywnych traw i chwastów w darni osiągnie 40-50% to 
podsiewy stają się już zabiegiem niewystarczającym. 
Tutaj jedynym sposobem doprowadzenia użytku do opłacalności może być przeprowadzenie 
nowych zasiewów mieszankami jakościowymi. Domniemane wysokie koszty nowych zasiewów są 
z ekonomicznego punktu widzenia najczęściej niższe niż pomniejszony potencjał paszy 
podstawowej. 

Nowe zasiewy

Użyj naszych nowych narzędzi internetowych, żeby sprawdzić opłacalność wykonania 
nowych zasiewów lub podsiewów z uwzględnieniem wszystkich kosztów!

Teraz nowość: 
Online kalkulator opłacalności inwestycji w użytki zielone NOWOŚĆ !
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Zakładamy nowy lucernik – 
najważniejsze elementy agrotechniki

Wymagania glebowe 

Pod uprawę lucerny najbardziej odpowiednie są gleby 
kompleksów pszennych, żytniego bardzo dobrego i dobrego 
oraz zbożowo-pastewnego mocnego (klasa bonitacyjna I-IVa). 
Optymalne pH wynosi 6,5-7,0.

Przedplon

Najlepszym przedplonem są rośliny okopowe, pod które 
zastosowano nawozy naturalne. Lucernę uprawia się także 
po rzepaku i zbożach. Nie powinno się uprawiać lucerny po 
roślinach strączkowych i innych motylkowatych. Konieczne jest 
przygotowanie stanowiska odchwaszczonego! Trzeba także 
unikać takiego pola, na którym stosowano w dużych ilościach 
herbicydy do odchwaszczania roślin przedplonowych, zwłaszcza 
kukurydzy, buraków i rzepaku. Ich pozostałości w glebie mogą 
uszkodzić siewki lucerny.

Uprawa i przygotowanie gleby 

Lucerna wymaga bardzo dobrze przygotowanej roli. 
Ważne jest głębokie spulchnienie gleby i usunięcie z pola 
chwastów. Po zbiorze przedplonu należy zastosować uprawki 
odchwaszczające, a jesienią wykonać staranną, głęboką orkę 
zimową. Wiosną, niezbędne jest włókowanie i bronowanie. 
Przedsiewną uprawę gleby najlepiej przeprowadzić agregatem 
uprawowym. Powierzchnia pola przed siewem powinna być 
wyrównana i optymalnie wilgotna. W przypadku gdy wierzchnia 
warstwa jest nadmiernie spulchniona, trzeba ją lekko zwałować. 

Nawożenie mineralne

Powinno się uwzględnić przede wszystkim silną reakcję lucerny 
na zakwaszenie gleby oraz jej wymagania pokarmowe. Potrzeba 
wapnowania wynika z oznaczonej kwasowości i rodzaju gleby. 
Dawka wapna przeważnie wynosi 1,0-2,5 t/ha. Wapnowanie 
pola najlepiej zastosować już pod przedplon, a najpóźniej pod 
orkę zimową. 

Nawożenie fosforowo-potasowe zależy od zawartości w glebie 
przyswajalnych form tych składników, uwzględniając potrzeby 
lucerny oraz rośliny ochronnej. Przedsiewnie, wielkość dawek 
wynosi najczęściej 60-100 kg P2O5

i 100-140 kg K2i 100-140 kg K2i 100-140 kg K O na 1 ha. Odpowiednie nawozy najlepiej 
zastosować w trakcie wykonywania uprawek doprawiających 
glebę. Tuż przed siewem nasion, zaleca się wysiać niewielką 
ilość nawozów azotowych – 20 kg/ha. W warunkach wsiewki 
lucerny w roślinę ochronną, dawkę azotu trzeba zwiększyć do 
około 60-80 kg/ha.

Siew i pielęgnacja zasiewów 

Stosowane są dwa sposoby siewu – bez rośliny ochronnej lub 
w roślinę ochronną. Zaopatrując się w nasiona odmian o dobrej 
wartości siewnej, wystarczy w korzystnych warunkach wysiew 
około 15-20 kg lucerny na 1 hektar, w rozstawie rzędów 12-15 
cm. Nasiona lucerny powinny być umieszczone płytko w glebie, 
na głębokości 1-2 cm. 

Uprawiając lucernę jako wsiewkę w roślinę ochronną, najpierw 
wysiewa się zboże, a następnie, oddzielnym przejazdem 
siewnika, nasiona lucerny. Rośliną ochronną z reguły jest zboże 
jare, głównie jęczmień. Należy wybierać niższe odmiany zbóż, 
odporniejsze na wyleganie. Konieczne jest także zmniejszenie 
o 1/3 normy wysiewu rośliny ochronnej.

Najkorzystniejszy jest wiosenny termin siewu – od połowy 
kwietnia do połowy maja. Możliwy jest także letni siew lucerny, 
który przeprowadza się bez rośliny ochronnej w czerwcu i lipcu, 
lecz jest on bardziej zawodny.

Jeżeli po siewie gleba ulegnie zaskorupieniu, trzeba zastosować 
lekki wał kolczasty, aby umożliwić równomierne wschody. 
W roku siewu największym zagrożeniem dla upraw lucerny jest 
nadmierne zachwaszczenie. Do zwalczania chwastów można 
stosować herbicydy zalecane przez Instytut Ochrony Roślin. 

Lucerna uprawiana bez rośliny ochronnej, w roku siewu, po 
raz pierwszy, powinna być koszona najwcześniej w okresie 
kwitnienia. Przy tym sposobie uprawy do końca września 
wykonuje się najczęściej dwa zbiory plonu.

W przypadku uprawy lucerny jako wsiewki, po zbiorze rośliny 
ochronnej, odrost lucerny (ściernianki) powinien być skoszony jak 
najpóźniej, gdy rośliny dobrze się rozrosną. Należy przestrzegać 
zasady, że ściernianki się nie wypasa, ponieważ młode rośliny 
lucerny są bardzo wrażliwe na udeptywanie.
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Lucerna siewna

Odmiana od wielu lat sprawdzona i uznana wśród rolników na 
terenie całej Polski. W 2014 roku została wyróżniona złotym 
medalem na targach FERMA BYDŁA w Łodzi.

•  Wysoki i stabilny plon suchej masy – ok. 17–18 t/ha 
•  Plon białka – około 3 t/ha
•  Szybko odrasta wiosną oraz po pokosach
•  Duża odporność na wymarzanie
•  Wysoka odporność na choroby uwiądowe (wertycyliozę i fuzariozę)
•  Można ją uprawiać we wszystkich rejonach Polski

Użytkowanie: 4 pokosy w ciągu roku
Ilość wysiewu: 15–25 kg/ha
Termin siewu:  kwiecień–maj lub lipiec–sierpień

Odmiana cechująca się bardzo stabilnym i wysokim plonowaniem, 
zarówno masy zielonej, jak i białka. Zimotrwała i zdrowa. 
Zarejestrowana w Polsce w 2006 roku. 

• Odmiana średnio-wczesna, dobrze zimująca
• Szybko odrasta po skoszeniu 
• Plon suchej masy ok. 17 ton/ha
• Roczny plon białka – ok 3 tony/ha
• duża odporność na fuzariozę i wertycyliozę
• Bardzo dobrze sprawdza się w warunkach polskiego klimatu

Użytkowanie: 4 pokosy w ciągu roku
Ilość wysiewu: 15–25 kg/ha
Termin siewu: kwiecień–maj lub lipiec–sierpień

PLANET
Lucerna siewna

FRAVER
Lucerna siewna

Lucerna dostarcza doskonałej paszy objętościowej o wysokiej zawartości białka 
i wysokiej strawności. Jej rola, jako ważnego składnika paszy objętościowej dla 
przeżuwaczy, wzrosła w ostatnich latach bardzo mocno za przyczyną wzrostu areału 
uprawy kukurydzy na kiszonkę, której to lucerna jest optymalnym uzupełnieniem 
w dawce. Drugą bardzo ważną, przyczyną wzrostu areału jest, dosyć częste w ostatnich 
latach na obszarze Polski, występowanie suszy w okresie wiosny i lata. Lucerna, jako 
roślina korzystająca w głównej mierze z wody gruntowej, w tych trudnych okresach 
radzi sobie bardzo dobrze.
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Futtertrio
Mieszanka poplonowa traw

Mieszanka Gorzowska
Międzyplon ozimy

Życica westerwoldzka (3 odmiany diploid/tetraploid)100 %

Mieszanki międzyplonowe

Szybko rosnąca mieszanka traw do produkcji paszy zielonej 
w międzyplonie ścierniskowym.

•  Umożliwia użytkowanie jesienią w roku siewu (siew po rzepaku, 
zbożach). Idealna, gdy może zabraknąć w gospodarstwie paszy 
objętościowej do następnego roku

•  Dostarcza kiszonkę o wysokiej strawności i odpowiedniej strukturze
• Wyróżnia się wyrównaną proporcją białka do energii

Sprawdzona mieszanka poplonowa, do użytkowania na paszę i jako 
nawóz zielony.

•  Jedna z najstarszych mieszanek poplonowych, znana już od 1928 roku, 
funkcjonująca w niezmienionym składzie

•  Bardzo wysoki plon masy zielonej i suchej 
•  Zawartość białka w suchej masie na poziomie ok. 20% 
•  Bardzo dobra wartość paszowa i wysoka masą korzeni

50 % Życica wielokwiatowa
30 % Koniczyna Inkarnatka
20 % Wyka ozima

Użytkowanie:  Odrost może być pastwiskowany, koszony, 
spasany na świeżo, zakiszany lub zmulczowany 
jako zielony ugór

Ilość wysiewu:  50 kg/ha 
Termin wysiewu:  koniec sierpnia do poł. września w siewie 

czystym, od poł. maja jako wsiewka 
(np. w pszenicę ozimą, kukurydzę 
od stadium 8-go liścia)
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Użytkowanie:  Kośne: w fazie kłoszenia 
(ok. 8 tygodni od zasiewu)
 Pastwisko: wysokość porostu ok. 15 cm 
(ok. 6 tygodni od zasiewu)

Ilość wysiewu: 45 kg/ha 
Termin wysiewu: do 15 sierpnia
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Energy So(i)lution – rozwiązania systemowe 
w uprawie roślin energetycznych
Długotrwała i wydajna produkcja energii jest wyzwaniem dla gospodarstw wytwarzających biogaz. 
W produkcji roślin energetycznych coraz większego znaczenia nabiera inteligetny płodozmian. 
Tutaj leżą zarówno rezerwy do uzyskania „jeszcze więcej energii“, ale również niezbędnego potencjału 
wysokiej wydajności i żyzności gleby, największego kapitału rolnika. W systemie Energy So(i)lution 
oferujemy Państwu nie tylko wysoko plonujące rośliny energetyczne, ale całe systemy płodozmianów do 
wydajnej produkcji energii, mające na uwadze również żyzność gleby.

Specjalne mieszanki traw dla producentów biogazu

Mieszanka na biogaz do uzyskania wysokich plonów suchej masy, 
także na stanowiskach bardzo suchych. Skład dający stabilną 
wydajność plonu w każdych warunkach.

• Dobrze wykorzystuje składniki pokarmowe
• Na trwałe i polowe wieloletnie użytki zielone
• Wytrzymała i bardzo silnie rosnąca
• Zdrowa, silnie plonująca, z wysoką tolerancją na suszę

Gasindex 2401 
Dwuletnia do czteroletniej

Wysokoplonująca mieszanka na biogaz z udziałem motylkowych 
do użytkowania dwu-, czteroletniego. Nadaje się też do karmienia 
bydła mlecznego.

• Mieszanka uniwersalna, na wszystkie stanowiska
• Koniczyna czerwona dobrze znosi resztki pofermentacyjne
• Poprawia żyzność gleby dzięki motylkowym i trawom

Gasindex 2405 
Dwuletnia do czteroletniej

Użytkowanie: 3–4 pokosy w roku
Ilość wysiewu: 35 kg/ha
Termin wysiewu: od 15. lipca do poł. września

20 %
20 %
 15 %
 15 %
 10 %
 10 %
 10 %

Życica trwała średnia 
Kostrzewa łąkowa 
Festulolium 
Lucerna 
Tymotka łąkowa 
Życica mieszańcowa 
Koniczyna czerwona

Użytkowanie: 3–4 pokosy w roku
Ilość wysiewu: 40 kg/ha
Termin wysiewu: sierpień do poł. września

20 %
20 %
 20 %
 20 %
 20 %

Kupkówka pospolita 
Festulolium 
Życica trwała średnia 
Tymotka łąkowa 
Kostrzewa trzcinowa

Trawy w biogazowniach

Zalety traw 
w płodozmianach roślin 
energetycznych:
• Wyższe plony metanu i biogazu
•  Możliwość wykorzystania resztek 

pofermentacyjnych
•  Wykorzystanie fazy wzrostu w okresach 

chłodniejszych 
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Dalsze informacje znajdziecie Państwo na stronie: www.dsv-polska.pl

Kompetentni doradcy DSV Polska w regionie

DSV Polska Sp. z o.o.
ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec
tel. 67/ 26 80 750
fax 67/ 26 80 755
e-mail: dsv@dsv-polska.pl

Deutsche Saatveredelung AG należy do czołowych przedsiębiorstw hodowli roślin w Niemczech. Specjalizuje się w hodowli, produkcji 
i dystrybucji traw pastewnych i gazonowych, roślin oleistych i motylkowatych, kukurydzy, roślin poplonowych i zbóż.
Oprócz siedziby w Lippstadt, fi rma posiada w Niemczech także stacje hodowlane i punkty doświadczalne oraz gęstą sieć doradczą.
DSV Polska jest fi rmą siostrzaną Deutsche Saatveredelung AG. Celem naszej fi rmy jest popularyzacja odmian wyhodowanych w DSV 
i dystrybucja materiału siewnego tych odmian. Do pomocy Państwu służą nasi doradcy, których dane teleadresowe oraz obszary działania 
zostały przedstawione na niniejszej stronie.

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.

Badania Hodowla Produkcja Doradztwo Dystrybucja

Koszalin

Leszno

Konin

Piła

Kalisz

Elbląg

Bielsko-Biała

Częstochowa

Słupsk

Suwałki

Łomża

Tarnobrzeg

Przemyśl

Krosno

Ciechanów

Płock

Siedlce

Ostrołęka

Radom

Nowy Sącz

Tarnów

Sieradz

Piotrków
Trybunalski

Skierniewice

Gorzów
Wielkopolski

Zamość

Chełm

Biała 
Podlaska

Włocławek

Wałbrzych

Jelenia Góra

Legnica Lublin

Warszawa

Wrocław

Opole

Katowice

Kraków

Kielce

Rzeszów

Łódź

Białystok

Olsztyn

Szczecin

Bydgoszcz

Gdańsk

Poznań

Zielona Góra

Toruń

1 2 3

4
5

6

7
8

DSV – hodowla roślin z pasją!

rośliny pastewne, oleiste, energetyczne, Eko-nasiona, zboża, międzyplony TerraLife, trawy gazonowe

1 Region Północno – Zachodni
Jerzy Chrystman
tel. 604 159 928
jerzy.chrystman@dsv-polska.pl

5 Region Wschodni
Marcin Mierzejewski 
tel. 664 720 001
marcin.mierzejewski@dsv-polska.pl

3 Region Północno – Wschodni
Krzysztof Chojnowski
tel. 662 156 079
krzysztof.chojnowski@dsv-polska.pl

7 Region Południowy
Tomasz Badurski
tel. 662 104 048
tomasz.badurski@saaten-union.pl

4 Region Centralny
Dariusz Frątczak
tel. 728 321 550
dariusz.fratczak@dsv-polska.pl

8 Region Południowo – Wschodni
Marta Spytek
tel. 513 105 411
marta.spytek@saaten-union.pl

2 Region Północny
Anna Patalon
tel. 728 923 002
anna.patalon@saaten-union.pl

6 Region Południowo – Zachodni
Andrzej Dawidowicz
tel. 504 019 139
andrzej.dawidowicz@saaten-union.pl


