Milkway B&G
Przy zakładaniu łąk i pastwisk, niezwykle
istotny jest dobór właściwej mieszanki.
Kupując mieszanki dobrej jakości
i sprawdzonego pochodzenia, ma się
gwarancję długotrwałego użytkowania łąki
lub pastwiska, wysokich, wartościowych
plonów oraz oszczędności pieniędzy
i nakładu pracy.

B&G 7 Milkway Water NUTRIFIBRE
Łąki położone na gruntach zalewowych,
przesychających
•Doskonała na gleby wilgotne
•Dobrze radzi sobie na stanowiskach trudnych,
przesychających
•Kostrzewa trzcinowa miękkolistna w technologii
NUTRIFIBRE
•Bardzo wydajna na glebach słabszych
•Przeznaczenie: kiszonka lub siano
•Może być stosowana na niewielkich pastwiskach
•Okres stosowania: 4-5 lat

Koszenie
Pastwisko
Trwałe UZ
Krótkotrwałe

Właściwości
Odporność na suszę
Zawartość białka
Zawartość energii

Prezentacja video mieszanki B&G-7 Milkway Water.
Co to jest NutriFibre?
Dzięki wieloletniej pracy Działu Badań i Rozwoju Barenbrug, hodowcy bydła i producenci mleka
otrzymują rewolucyjne mieszanki do produkcji sianokiszonek najwyższej jakości. Dzięki nasionom
technologii NutriFibre, sianokiszonki zawierają idealny stosunek białka i energii do strawnego włókna
niezbędnego podczas procesów trawienia. Wysoki udział w mieszankach rewolucyjnej, miękkolistnej
kostrzewy trzcinowej nie jest przypadkiem. NutriFibre to mieszanki pozwalające wykorzystać
każdy hektar do jak największej produkcji mleka. Dzięki bardzo głębokiemu systemowi korzeniowemu,
doskonale radzą sobie w okresach suszy
i niedoboru składników pokarmowych, czerpiąc z zasobów niedostępnych dla innych gatunków.
Dzięki zastosowaniu w żywieniu bydła sianokiszonek z mieszanek NutriFibre zyskujemy:
•Wyższą zdrowotność stada (mniej chorób metabolicznych)
•Lepsze wykorzystanie sianokiszonki (smakowitość i strawność)
•Redukcję kosztów żywienia
•Niższe zużycie słomy w żywieniu

Data przydatności mieszanek nasion traw
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 28 grudnia 2012r. Poz.1512- Ustawa o nasiennictwie, termin
przydatności mieszanek nasion traw wynosi 3 lata od daty pakowania, jednak w trzecim roku, w
terminie do 30 czerwca
czerwca. Po tym okresie mieszanka nasion traw nie nadaje się do sprzedaży.
Data pakowania- "Date of closing", znajduje sie na każdym opakowaniu, na zielonej etykiecie, która
wydawana jest do każdego opakowania przez Holenderską Inspekcję Nasienną NAK. Etykieta ta jest
jednocześnie potwierdzeniem, wydania przez Inspekcję Nasienną świadectwa kwalifikacji do danej
partii nasion traw.
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Przydatność na gleby lekkie (kl. IV-VI)
Odporność na okresowe zalewanie

Milkway B&G

Specyfikacje
Okres wysiewu
Norma wysiewu
Opakowanie

III-VIII
45 kg/ha
15 kg

Skład
15% Życica trwała 4N
15% Tymotka łąkowa
70% Kostrzewa trzcinowa NUTRIFIBRE

Przy zakładaniu łąk i pastwisk, niezwykle
istotny jest dobór właściwej mieszanki.
Kupując mieszanki dobrej jakości
i sprawdzonego pochodzenia, ma się
gwarancję długotrwałego użytkowania łąki
lub pastwiska, wysokich, wartościowych
plonów oraz oszczędności pieniędzy
i nakładu pracy.
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