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Poletka łowieckie
Competence in green.
Premiumpartner
w Niemczech

• NASIONA NA POLETKA ŁOWIECKIE • DZIKIE POLANY •
• NASIONA NA SPECJALNE RODZAJE BIOTOPÓW •

®®

Strona

ZARYS NASZEJ OFERTY

Numer
artykułu

®

Zapotrzebowanie na
10.000 m2

Czas wysiewu

Szanowni Państwo,

8/9

690080 Mieszanki do ochrony zwierzyny WSM 1®

35 kg

koniec kwietnia – czerwiec

wieloletnia

10/11

690141

Mieszanki do ochrony zwierzyny WSM 2®

40 kg

lipiec – sierpień

wieloletnia

12/13

690172

Mieszanki do ochrony zwierzyny WSM 3®

20 kg

maj – sierpień

wieloletnia

14

690196

Mieszanki do ochrony zwierzyny WSM 4®

25 kg

koniec kwietnia – czerwiec

trwała

16

690400

Dzika polana z koniczyną i ziołami

35 kg

kwiecień – sierpień

wieloletnia

18

622838

Regeneracyjna mieszanka nasion
na użytki zielone

40 kg

marzec – wrzesień

wieloletnia

28/29

690431

Biotop 1

10 kg

kwiecień – czerwiec

wieloletnia

25

690462

Mieszanka nasion roślin motylkowych

80 kg

koniec kwietnia – lipiec

2-3 letnia

27

690486

Mieszanka nasion dla sarn i zajęcy

20 kg

kwiecień – sierpień

wieloletnia

30

690509

Mieszanka nasion dla zajęcy „Hasenapotheke’

10 kg

kwiecień – lipiec

wieloletnia

31

690530

Mieszanka nasion gatunków pionierskich
dla drobnej i grubej zwierzyny

30 kg

koniec kwietnia – lipiec

wieloletnia

17

690554

Mieszanka nasion dla dzików Niklas

40 kg

koniec kwietnia – czerwiec

trwała

19

690585

Nasiona dla dzików „Schwarzwild-Stammtisch”

50–150 kg

koniec kwietnia – czerwiec

jednoroczna

20

690615

Przesieka łowiecka

40 kg

marzec – czerwiec

trwała

21

690639

Mieszanka dla ptaków łownych

30 kg

koniec kwietnia – czerwiec

jednoroczna

22

690653

Kwitnący krajobraz

10 kg

marzec – czerwiec

wieloletnia

23

690691

Specjalna mieszanka „Vechta Analyse“
dla drobnych zwierząt łownych

30 kg

koniec kwietnia – czerwiec

jednoroczna

24

690752

Mieszanka śródplonowa

15 kg

czerwiec – koniec sierpnia

jednoroczna

26

690721

Mieszanka ziół i pasz jesienno-zimowych

30 kg

koniec kwietnia – czerwiec

trwała

Lista nasion (poszczególnych komponentów), znajduje się na stronach 32/33.

Wszystkie mieszanki są dostępne tylko w 10 kilogramowych opakowaniach. Wyjątek stanowi Hasenapotheke, biotop 1 i mieszanka kwitnący krajobraz dostępna od 1 kg. Oferujemy Państwu produkty
najlepszej jakości i chętnie udzielimy Państwu telefonicznie porady odnośnie naszych produktów.

Wystarczy po prostu zamówić...



Zamówienia faksem
22 789 06 15
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Zamówienia w formie e-mail
bartnicki@nebelung.de

internetowy
: sklep
www.nasionowo.com.pl
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Kwestia monokultur w rolnictwie pokrywających powierzchnię terenu jest coraz częściej
omawiana w przestrzeni publicznej. Intensywna uprawa kukurydzy i masowy chów zwierząt
odchodzi powoli do lamusa. Myśliwi, rolnicy i inne osoby zaangażowane w ochronę natury
obserwują drastyczny spadek liczby bażantów i kuropatw. Liczba gatunków dzikiej zwierzyny
odzwierciedla zubożenie środowiska naturalnego. Ukierunkowani na naturę ludzie tęsknią za
śpiewem ptaków. Pszczelarzom brakuje środowiska kwiatowego, niezbędnego do hodowli
pszczół.
W związku z tym wielu myśliwych, rolników i leśników widzi potrzebę ochrony przyrody.
Przez zagospodarowanie ugorów zniknęły naturalne tereny żerowe na rzecz rolniczych
powierzchni produkcyjnych. Pasma kwiatowe są ważnym elementem niezbędnym do utrzymania równowagi w naturze. W związku z tym trawy i roślinność kwiatowa są dość istotne
z punktu widzenia ochrony przyrody.
Rosnąca liczba dzikiej zwierząt łownych jest sporym wyzwaniem dla posiadaczy terenów
objętych ochroną w kontekście ich ochrony w trakcie trwania sezonu polowań. Poprzez zapewnienie im odpowiednich stref pokarmowych na poletkach łowieckich i na zazielenionych
przesiekach możne zredukować szkody spowodowane sezonem łowieckim.
Oferujemy Państwu specjalne mieszanki na tereny leśne i rolnicze:
• mieszanki nasion na poletka łowiecki.
• mieszanki pionierska na przesieki leśne, idealnie nadająca się na słabych gleb i ugory.
Inną usługą naszej firmy jest produkcja specjalnych mieszanek na Państwa indywidualne
zamówienie. Z tej oferty korzystają koła łowieckie, zarządy zieleni miejskiej, stowarzyszenia
ekologiczne, ale także klienci prywatni.
Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy do kontaktu
z naszymi przeszkolonymi pracownikami.
Czekamy na Państwa zlecenie, dziękujemy za złożone zamówienie i gwarantujemy dostawę
z zachowaniem wysokiej jakości dostarczanego produktu.
Z wyrazami szacunku
Zarząd wraz z pracownikami
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Mieszanki nasion dla zwierząt łownych

®®

Wprowadzenie
Monokulturowy krajobraz naturalny dużych powierzchni rolniczo produkcyjnych zmienił się i
zaczęto uprawiać nasze powierzchnie roślinne
stanowiące pokarm dla tamtejszej zwierzyny. W
związku z tym korytarze ekologiczne w krajobrazie przekształconym przez człowieka odgrywają kluczową rolę. Z niezliczonych obserwacji
przyrody można było wyciągnąć całe mnóstwo
wniosków. Jednym z ważniejszych spostrzeżeń
jest fakt, że zwierzęta lepiej odnajdują się w małych wysepkach wegetacyjnych składających
się z traw i roślin niż na wielkich przestrzeniach.
Co roku z inicjatywy myśliwych i innych osób
chroniących przyrodę tworzone są nowe biotopy. By je móc w sposób profesjonalny zaoferować naturze, praktycy potrzebują odpowiedniego rodzaju mieszanek nasion. Monotonny
krajobraz wielkopowierzchniowych pól uprawnych staje się poprzez to coraz bardziej atrakcyjny dla zwierzyny oferując im poprawę jakości
życia dzięki odpowiedniemu poszyciu roślinnemu i pożywieniu. Ważną rolę odgrywa tutaj
również korytarz ekologiczny żerowisk dla dzikiej zwierzyny. Z roku na rok powstają coraz to
nowsze biotopy z inicjatywy myśliwych, rolników, leśników i innych osób zaangażowanych
w ochronę przyrody.
Nasze cztery wyspecjalizowane mieszanki
(WSM) z odpowiednio wyselekcjonowanymi
składnikami i odpowiednimi cechami idealnie
spełniają swój cel.
Niezależnie od tego, czy stanowią żerowiska
dla zwierząt łownych, czy są zazielenieniem
terenu roślinnego, zawsze gwarantują osiągnięcie zamierzonego celu. Nasze mieszanki roślin
zaspokoją potrzeby dużych gatunków zwierzyny jak np. jeleń, ale również interesujące będą
dla małej paro centymetrowe badylarki pospolitej, która zbuduje swoje gniazda dzięki ochronie
jaką stworzy nasza roślinności.
Mieszanki dla ochrony zwierząt łownych –
WSM 4® – jednoroczna lub do momentu aż
stanie się trwała!
W terenach, na których występuje duża ilość
zwierzyny łownej, a więc w szczególności dzikie łąki stosuje się pojedyncze nasiona lub jednoroczne mieszanki, ponieważ wieloletnie mie-
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szanki nie mają aż tak dużego okresu trwałości.
W terenach, na których występuje duża ilość
drobnej zwierzyny powinno się stosować wieloletnie mieszanki nasion tworzące poszycie dające ochronę w czasie w wylęgu ptactwa. Wiele
programów wsparcia stworzonych przez związki łowieckie nie uwzględnia potrzeb rolnictwa,
a niewiele więcej biorą pod uwagę potrzeby zajęcy, bażantów i kuropatw.
By jednak myśliwi mogli w sensowny sposób
użytkować te tereny łowieckie, w ostatnich latach staraliśmy się o to, by dość intensywnie
o to, by stworzyć mieszankę nasion dla zwierząt
łownych WSM 4® (jednoroczna lub aż do momentu gdy stanie się trwała). Więcej informacji
odnośnie mieszanki WSM 4 znajdą Państwo na
następnych stronach.
W przypadku naturalnego zagospodarowania lasów użyte mieszanki, które odpowiadają
w znacznym stopniu potrzebom zwierząt łownych, redukują szkody wyrządzone przez tą
zwierzynę. Ogrodzenie takiego terenu to niebagatelne koszty i oznacza to także zabranie
im ich przestrzeni życiowych, co może doprowadzić do powstawania szkód na znajdujących
się na zewnątrz ogrodzenia powierzchniach.
Równomierne rozmieszczenie zwierzyny kopytnej jest możliwe dzięki wielu atrakcyjnym powierzchniom, które stanowią żerowiska dla tego
typu zwierzyny. Zrównoważony rozwój odgrywa
znaczącą rolę nie tylko przy coraz ważniejszej
certyfikacji lasów, lecz również przy certyfikacji zwierzyny. Las ze zwierzętami łownymi zapewnia nie tylko plon drewna, lecz również inne
źródła dochodów np. dochód z odstrzału lub dochód z dziczyzny. Równocześnie nasi następcy
otrzymają las razem ze swoją naturalną fauną.
Oferujemy więc Państwu nasze mieszanki nasion dla dzikiej zwierzyny i fachowe doradztwo
w uprawie tych mieszanek.
Zachęcamy aby obejrzeli Państwo nasz krótki
film instruktażowy dotyczący „mieszanek dla
dzikiej zwierzyny” i film o „ochronie zwierząt
łownych”. Filmy te znajdą Państwo pod adresem: www.nebelung.de/wildackersaat/videos/
Niestety oba filmy dostępne są jedynie w języku
niemieckim.

Nie będzie poletka łowieckiego bez odpowiedniego terenu!
Gdzie znajdą Państwo przestrzeń?
Stworzenie i poprawa podstaw do życia dla zwierzyny łownej powinna stanowić nasze najszlachetniejsze i najważniejsze zadanie. Możliwości poprawy przestrzeni bytowej dla zwierzyny są praktycznie nieograniczone. By stworzyć optymalną przestrzeń zarówno dla grubej jak i drobnej zwierzyny, należy spełnić dość wysokie wymagania. Wcielić te wymagania
w życie, znaleźć odpowiednie miejsce na ich realizację, a to nie jest łatwe zadanie.

Rolnicze użytkowanie na tego typu terenach jest dość ograniczone,
zaleca się więc uprawę poletka łowieckiego.

Chcemy jednak podpowiedzieć Państwu kilka wskazówek:
• Proponujemy najpierw spisać sobie potencjalne powierzchnie i miejsca na terenie łowieckim. To mogą być żywopłoty, skarpy, jałowizny, wilgotne i zacienione powierzchnie rolnicze,
hałdy, polany, przesieki i tereny blisko zasobów wodnych.
• Proszę oznaczyć wszystkie tereny, na których znajdują się przejezdne drogi i tory. Nieoznaczenie tych miejsc może spowodować, że dzika zwierzyna łowna może wkraczać na tereny
komunikacyjne.
• Proponujemy zwrócić się po informacje o cenach za dzierżawę pola uprawnego i terenów
zielonych do odpowiedniej jednostki terytorialnej Ministerstwa Rolnictwa..
• Poletko pędowe, czy łączka łowiecka? Jaką mieszankę wybrać? Proszę przeanalizować
wybór mieszanki za pomocą naszego katalogu.
• Z wszystkimi przygotowanymi wcześniej informacjami proszę udać się do właściciela działki.
Prosimy wybrać korzystny termin takiego spotkania, na przykład miesiące zimowe. Kolejne
argumenty, jakie mogą przemówić na Państwa korzyść podczas negocjacji to utrzymanie
stanu zwierząt łownych i redukcja szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną.
• Proponujemy również popytać w odpowiednich jednostkach w gminie lub zarządach związków łowieckich o programy wsparcia dla danego regionu.
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Zastosowania mieszanek dla zwierząt łowych

®®

Zalecenia zastosowania mieszanek dla zwierzyny:
Dla jeleniowatych

Na poletku:	Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 1®
(pokarm, osłona)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 2®
(pokarm)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 3®
(pokarm, osłona)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 4®
(pokarm, osłona)
Dzika polana z koniczyną i ziołami (pokarm i osłona)
Mieszanka ziół i pasz jesienno-zimowych (pokarm) dla
jeleniowatych i zajęcy (pokarm i osłona)
Mieszanka śródplonowa (pokarm dla zwierzyny łownej i
osłona szaty roślinnej)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych
Biotop 1
Kwitnący krajobraz
W lesie	Mieszanka pionierska (pokarm i osłona)
Dzika polana z koniczyną i ziołami (pokarm i osłona)
Mieszanka ziół i pasz jesienno-zimowych (pokarm) dla
jeleniowatych i zajęcy (pokarm i osłona)
Mieszanka ziół i pasz jesienno-zimowych (pokarm) dla
jeleniowatych i zajęcy (pokarm i osłona) i mieszanka
roślin motylkowych (pokarm i osłona)

Dla zajęcy

Na poletku:	Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 1®
(pokarm, osłona)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 2®
(pokarm)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 3®
(pokarm, osłona)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 4®
(pokarm, osłona)
Mieszanka nasion dla zajęcy dla jeleniowatych i zajęcy
(pokarm, osłona)
Specjalna mieszanka dla drobnej zwierzyny
„Vechta Analyse”
(pokarm dla zwierzyny łownej i osłona szaty roślinnej)
Mieszanka śródplonowa
(pokarm dla zwierzyny łownej i osłona szaty roślinnej)
Biotop 1
Kwitnący krajobraz
W lesie	Mieszanka nasion dla zajęcy dla jeleniowatych i zajęcy
(pokarm, osłona)

Dla królików

Na poletku:	Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 1®
(pokarm)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 2®
(pokarm i osłona)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 3®
(pokarm, osłona)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 4®
(pokarm i osłona)
Biotop 1
Kwitnący krajobraz

Dla bażantów

Na poletku:	Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 1®
(pokarm i osłona dla wylęgu ptactwa)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 2®
(pokarm i osłona wylęgu)
Mieszanka nasion dla zwierzyny łownej WSM 3®
(trwałe osłona roślinne)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 4®
(osłona i pokarm)
Mieszanka nasion dla dzikiego ptactwa
(pokarm i osłona)
Specjalna mieszanka dla drobnej zwierzyny
„Vechta Analyse”
(pokarm dla zwierzyny łownej i osłona szaty roślinnej)
Mieszanka śródplonowa
(pokarm dla zwierzyny łownej i osłona szaty roślinnej)
Biotop 1
Kwitnący krajobraz

Dla kuropatw

Na poletku: 	Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 1®
(pokarm i osłona dla wylęgu ptactwa)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 2®
(pokarm i osłona wylęgu)
Mieszanka nasion dla zwierzyny łownej WSM 3®
(trwałe osłona roślinne)

Dla kaczek

Na poletku:	Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 3®
(osłona dla wylęgu ptactwa)

Junghasen in der „Hasenapotheke“
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Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 4®
(osłona i pokarm)
Specjalna mieszanka dla drobnej zwierzyny
„Vechta Analyse” (pokarm dla zwierzyny łownej i osłona
szaty roślinnej)
Mieszanka śródplonowa (pokarm dla zwierzyny łownej i
osłona szaty roślinnej)
Biotop 1
Kwitnący krajobraz

Dla zwierzyny płowej, danieli i jeleni sika

Na poletku:	Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 1®
(pokarm)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 2®
(pokarm)
Mieszanka nasion roślin motylkowych (pokarm i ochrona przed szkodami spowodowanymi przez zwierzynę)
Dzika polana z koniczyną i ziołami (pokarm i osłona),
Mieszanka jesienno-zimowa (pokarm)
Nasiona dla dzików (pokarm i ochrona przed szkodami
wyrządzonymi przez dziką zwierzynę)
Biotop 1
W lesie	Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 1®
(pokarm)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 2®
(pokarm)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 4®
(pokarm)
Mieszanka pionierska (pokarm)
Dzika polana z koniczyną i ziołami; ogródki dla saren
i zajęcy; mieszanka roślin motylkowych (pokarm i
ochrona przed szkodami wyrządzonymi przez dziką
zwierzynę łowną)
Mieszanka ziół i pasz jesienno-zimowych
(pokarm)
Nasiona dla dzików (pokarm i ochrona przed szkodami
wyrządzonymi przez dziką zwierzynę)

Dla dzikich muflonów śródziemnomorskich

Na poletku:	Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 1®
(pokarm)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 2®
(pokarm)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 4®
(pokarm)
Mieszanka dzika łąka z koniczyną i ziołami (pokarm
Mieszanka nasion roślin motylkowych (pokarm i ochrona przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę
Mieszanka jesienno-zimowa (pokarm)
Nasiona dla dzików (pokarm i ochrona przed szkodami
wyrządzonymi przez dziką zwierzynę)
Biotop 1
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 3®
(pokarm)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 4®
(pokarm)

Mieszanka dzika łąka z koniczyną i ziołami (pokarm
Mieszanka (pokarm) dla jeleniowatych i zajęcy
Mieszanka nasion roślin motylkowych (pokarm i
ochrona przed szkodami wyrządzonymi przez dziką
zwierzynę)
Mieszanka jesienno-zimowa (pokarm)
Nasiona dla dzików (pokarm i ochrona przed szkodami
wyrządzonymi przez dziką zwierzynę)
W lesie	Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 1®
(pokarm)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 2®
(pokarm)

Dla zwierzyny kopytnej

Na poletku:	Mieszanka nasion dla zwierzyny kopytnej (pokarm i
osłona szaty roślinnej)
Mieszanka nasiona dla zwierzyny łownej WSM 1®
(pokarm i osłona szaty roślinnej)
Mieszanka nasion dla zwierzyny łownej WSM 2®
(pokarm i osłona szaty roślinnej)
Mieszanka nasion roślin motylkowych (pokarm i
ochrona przed szkodami wyrządzonymi przez dziką
zwierzynę)
Mieszanka dla jeleni i zajęcy (pokarm)
Mieszanka regeneracyjna dla terenów użytkowych
(wysiew na terenach objętych szkodami wyrządzonymi
przez zwierzynę)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 3®
(pokarm)
Mieszanki do ochrony zwierząt łownych WSM 4®
(pokarm i osłona)
Nasiona dla dzików (pokarm i ochrona przed szkodami
wyrządzonymi przez dziką zwierzynę)
Biotop 1
Przesieka łowna
W lesie	Mieszanka dla dzików (pokarm i osłona szaty roślinnej)
Mieszanka pionierska (pokarm i osłona szaty roślinnej)
mieszanka roślin motylkowych (pokarm)
Mieszanka jesienno zimowa dla zajęcy i jeleni
Mieszanka nasion dla zwierzyny łownej WSM 2®
(pokarm i osłona)
Mieszanka nasion dla zwierzyny łownej WSM 4®
(pokarm i osłona szaty roślinnej)
Nasiona dla dzików (pokarm i ochrona przed szkodami
wyrządzonymi przez dziką zwierzynę)
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Mieszanka nasion WSM 1®

®®

Zając w WSM 1®

Sprawdzona mieszanka nasion
dla dzikiej zwierzyny łownej
WSM 1 jest od wielu lat najczęściej stosowaną
mieszanką do ugorów, pasów ochronnych, poletek łowieckich. Oferuje pokrycie w wysokości
0,75 metra już w pierwszym roku stosowania.
W drugim roku uprawy osiąga wysokość do około 1,75 metra. Gryka, kapusta pastewna, biała
i czerwona koniczyna, rzepak i rzepik gwarantują
doskonały pokarm dla zwierzyny łownej.
Po 24 miesiącach dominuje w mieszanka koniczyn i traw. Pokrycie i pokarm w wysokości
1,25 metra gwarantują koniczyny, kupkówka pospolita i tymotka łąkowa.

Mieszanki do ochrony zwierząt łownych
WSM 1®
Analiza według nadleśniczego Thomasa Bernera

Numer artykułu 690080
Gorczyca żółta, rzodkiew, facelia, gryka, buraki, rzepak, kapusta pastewna, żyto, koniczyna czerwona, koniczyna biała,
kupkówka pospolita i tymotka łąkowa
Czas siewu koniec kwietnia do czerwca
Norma wysiewu 35 kg/ha
Głębokość siewu 2 cm
Czas kiełkowania 7–14 dni
Wysokość roślin do 1,75 m
Czas użytkowania od dwóch do trzech lat

Mieszanka dla grubej i drobnej zwierzyny
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Kuropatwy w WSM 1®

Miejsca lęgowe po 2 latach od wysiewu WSM 1®

W przypadku zalecanego siewu w maju pokrycie
terenu i ochrona przed chwastami rośnie z reguły
po 30–40 dniach. Po 40–60 dniach (czerwiec/ lipiec) mieszanka osiąga wysokość 75 centymetrów
i stanowi idealne schronienie dla drobnej zwierzyny
łownej. Już w pierwszym roku są stworzone doskonałe warunki do powstania poszycia idealnego dla
ochrony potomstwa kuropatw i bażantów. Roślinność tej mieszanki jest również lubiana przez jelenie, dziki i inną tego typu zwierzynę. Kluczem do
sukcesu tej mieszanki są takie składniki, jak kapusta pastewna, facelia, gorczyca, rzepik, rzodkiew i
gryka. Mieszanka ta w miesiącach czerwiec, lipiec
i sierpień ochrania młode przed ptakami drapieżnymi i równocześnie zapewnia swobodę poruszania
się po dzikiemu ptactwu i młodym zającom.
Dzięki mozaikowemu rozmieszczeniu rzodkiewki
jako „głównego kręgosłupa roślinnego” tworzą się
na tym terenie raje roślinne dla młodej zwierzyny.
Na nasłonecznionych terenach doskonale rozwijają się koniczyny, trawy i żyto stanowiąc doskonały
pokarm dla zwierzyny łownej (sierpień/ wrzesień/
październik).
Mieszanka ta wraz ze swym bogactwem roślinnym
utrzymuje się, aż do października. Każdy gatunek
roślinności posiada swoje unikalne cechy i spełnia istotną funkcję w tej mieszance. Do tych cech
należą – czas kwitnięcia,
dojrzewanie nasion i zarastanie roślinnością. Od
listopada do marca również pozostaje około 50
centymetrowa roślinność,
zapewniając wystarczającą
ilość pokarmu dla zwierząt
w czasie zimowy.

W drugim roku uprawy mieszanka WSM 1® oferuje
zwierzynie żerowiska i idealne warunki bytowania
dla młodych zajęcy i pierwszych lęgów. Dla porównania żadna jednoroczna mieszanka nie jest
w stanie osiągnąć takiego celu jak WSM 1®, nawet
jeśli zasialibyśmy ją od nowa. Żyto, tymotka biała,
kupkówka pospolita, czerwona i biała koniczyna
stanowią idealne pożywienie dla dzikiej zwierzyny
pod koniec kwietnia i są doskonałym schronieniem
dla kuropatw i bażantów.
Pielęgnacja
Brak koszenia i mulczowania! Specjalna mieszanka dla drobnej zwierzyny łownej „Vechta Analyse”
przy odpowiednim zagospodarowaniu nie wymaga
w zasadzie żadnej szczególnej pielęgnacji.
Zaopatrzenie w składniki odżywcze:
N 0-50 kg/ha P/K/MgO = C
P/K/MgO = B
(patrz informacje i tabele na stronie 34–37)

WSM 1® z bogatą ofertą pożywienia dla zwierzyny
Mieszankę dla zwierzyny mogą Państwo
uzupełnić pojedynczymi składnikami nasion:
(patrz strony od 32)
Na poletkach łowieckich w terenach objętych
ochroną dzikiej zwierzyny łownej
+ 1 kg malwa
+ 1 kg rzepy
= 2 kg
= 37 kg/ha norma wysiewu z WSM 1®
Na poletkach łowieckich w terenach objętych
ochroną drobnej zwierzyny łownej
+
+
+
=

1 kg malwa
2 kg słoneczników
2 kg prosa
5 kg

= 40 kg/ha norma wysiewu z WSM 1®

Nasze wieloletnie doświadczenia wykazały, że
uwielbiane przez zwierzęta łowne malwy w niektórych regionach o łagodnym klimacie, mogą prowadzić do regeneracji szaty roślinnej tego terenu. Na
poletkach łowieckich w zimniejszych rejonach stanowią doskonałe wzbogacenie pokrycia roślinnego
i pokarm dla zwierzyny.
Identycznie rzecz się ma w przypadku cenionego
przez bażanty i kuropatwy prosa. Dojrzewa ono doskonale klimacie ze średnimi temperaturami.
Słoneczniki wymagają ciepła. Jako roślina o wysokich wymaganiach jeśli chodzi o składniki odżywcze potrzebuje dużej ilości wody i odpowiedniego
zaopatrzenia w środki mineralne, by osiągnąć odpowiednią wysokość i ilość ziaren.
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Mieszanka nasion WSM 2®

®®

Lęg bażanta w WSM 2®

Ochrona wylęgu śpiewających ptaków

Młode sarny w mieszance WSM 2®

Mieszanka WSM 2® obok pola kukurydzy

Mieszanka do ochrony zwierząt łownych WSM 2®
jest alternatywą dla poletek łowieckich!
Myśleli Państwo kiedyś o tym, by uprawiać poletko łowieckie późnym latem? Susza wczesną
wiosną i brak odpowiednich maszyn rolniczych
mogą zniechęcić do uprawy poletka wczesną
wiosną. Również myśliwi polujący na drobną
zwierzynę wzbraniają się przed oraniem poletka
w miesiącach takich jak marzec, kwiecień i maj,
kiedy wszystkie młode zajączki i pisklęta potrzebują każdego metra kwadratowego powierzchni
do przetrwania. Mieszanka WSM 2® może stanowić dla nich idealną ochronę i uzupełnienie pokarmu. Zwierzynie udostępni się powierzchnie z
mieszanką WSM 1® o trzy miesiące krócej niż w
przypadku WSM 2®, ale dzięki temu osiągną Państwo pełną elastyczność przez wszystkie 12 miesięcy w roku!

Na bazie dziesięcioletnich doświadczeń związanych
z rozwojem mieszanki WSM 1®, można śmiało polecić WSM 2® w okresie późnego lata, ponieważ mieszanka ta idealnie spełnia wszelkie warunki siewu
o tej porze roku. Elementy tej mieszanki zostały idealnie dopasowane do czasu siewu. Gorczyca, rzodkiew
i facelia nie docierają już do nasion dojrzałych, lecz
stanowią śródplon.
Mają Państwo lepsze możliwości zintegrowania
uprawy poletek dla zwierząt łownych w rolniczą powierzchnię uprawną

szczególnie atrakcyjna dla zwierząt łownych.
Zasadniczo mieszanka ta, w marcu zapewnia bardzo
dobre żerowiska dla zwierzyny i odpowiednie schronienie dla saren, zajęcy i innej drobnej zwierzyny,
jak i ochronę wylęgu ptactwa. W miesiącach letnich
wysokość wzrostu WSM 2® dorównuje wzrostowi
WSM 1® w drugim roku uprawy. Dzieje się tak na skutek dużej zawartości żyta, rzepaku, buraków, koniczyny, kupkówki pospolitej i tymotki białej w mieszance.
Dalszy przebieg upraw również nie różni się zbytnio
od tego, z jakim mamy do czynienia w przypadku
WSM 1®. Nawet do końca drugiego roku uprawy na
powierzchni pozostaje słoma żyta i pokrycie z kupkówki pospolitej i tymotki białej na powierzchni. Przez
cały czas uprawy aż do końca sierpnia rozwija się
bogata w różnorodną roślinność przestrzeń. Przez
cały czas uprawy zwierzęta łowne mają do dyspozycji
smaczne i odżywcze pożywienie.

Pielęgnacja
Brak koszenia i mulczowania!
Mieszanka WSM 2® przy odpowiednim zagospodarowaniu, nie wymaga w zasadzie żadnej szczególnej
pielęgnacji.
Zapotrzebowanie w składniki pokarmowe
N 0-50 kg/ha P/K/MgO = B

Mieszanki do ochrony zwierząt łownych
WSM 2®
Analiza według nadleśniczego Thomasa Bernera,
zalecana przez niemieckie stowarzyszenia łowieckie.

Numer artykułu 690141
gorczyca żółta, rzodkiew, facelia,
buraki ozime, rzepak, żyto, czerwona koniczyna, kupkówka pospolita, tymotka biała
Czas siewu do lipieca do sierpnia
Norma wysiewu 40 kg/ha
Głębokość siewu 2 cm
Czas kiełkowania 7–14 dni
Wysokość roślin do 1,25 m
Czas użytkowania wieloletni

Mieszanka dla grubej i drobnej zwierzyny
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Mimo, że WSM 1® i WSM 2® nie różnią się na pierwszy rzut oka tak bardzo ze sobą, to widać dość
zauważalne różnice między nimi.
Przykład
Czas siewu
To czy roślinność dla zwierzyny łownej zasiano wczesną wiosną czy jesienią, ma wpływ na to, czy uda
się osiągnąć pełną dojrzałość roślinności i pełne wykiełkowanie nasion. Mogą więc Państwo stwierdzić,
że takie składniki jak gorczyca, facelia i rzodkiew
z mieszanki WSM 2® odpowiadają mieszance śródplonowej i nie mają na celu tworzenia nowych ziaren
roślin. Osiągnięta na jesieni wysokość wzrostu mieszanki jest zależna od terminu siewu i od wystąpienia
pierwszych mrozów. Optymalnie mieszanka może
wyrosnąć na wysokość aż do 75 cm, a nawet więcej. Kto uprawia poletko od połowy sierpnia, osiągnie
idealne pokrycie dla drobnej zwierzyny. Od początku
września wzrasta ryzyko niewystarczającego pokrycia powierzchni i zwiększenia się liczby chwastów na
powierzchni w roku następnym.
Ugór
Z początkiem roku mają Państwo gotową, zazielenioną przestrzeń. Duża zawartość rzepaku ozimego jest

(patrz informacje i tabele na stronie 34–37)
Tą uniwersalną mieszankę o pojedyncze gatunki
nasion (patrz strona 32).
+
+

1 kg malwa
1 kg kapusta pastewna

= 2 kg
= 42 kg/ha norma wysiewu z WSM 2®

Alternatywa na poletka łowieckie
Korzyści wynikające z uprawy poletka jesienią
Myśleli Państwo kiedyś o tym, by uprawiać poletko
łowieckie jesienią? Susza wczesną wiosną i brak odpowiednich maszyn rolniczych mogą zniechęcić do
uprawy poletka wczesną wiosną. Również myśliwi
polujący na drobną zwierzynę wzbraniają się przed
oraniem poletka w miesiącach takich jak marzec,
kwiecień i maj, kiedy wszystkie młode zajączki i pisklęta potrzebują każdego metra kwadratowego powierzchni do przetrwania. Mieszanka WSM 2® może
stanowić dla nich idealną alternatywę i uzupełnienie
pokarmu.
Wskazówki odnośnie uprawy patrz również informacje od strony 34.
Morze kwiatowe mieszanki WSM 2®
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Mieszanka nasion WSM 3®

®®

Jeleń w mieszance WSM 3®

WSM 3® w 1 roku uprawy

WSM 3® w 2 roku uprawy

WSM 3® w 3 roku uprawy

WSM 3 ® stanowi idealny wybór, gdy mamy
zamiar stworzyć pokrycie roślinne na wilgotnych terenach. Mieszanka ta idealnie pasuje
na pasy brzegowe, renaturyzację – jako odbudowy roślinności i do długoletnie zazielenień
terenu (nawet do 20 lat dając schronienie dla
zwierząt łownych). Może stanowić idealną alternatywę dla innych mieszanek.
W związku z tym, że na terenach ochrony przyrody występuje mozga trzcinowata (teren badawczy
Stowarzyszenia Kraju Związkowego NRW w Rheinberg) zainspirowało to do prowadzenia prób stworzenia długoletnich terenów użytkowych. Mimo to
na tych terenach nie widzimy więcej małych sarenek, ponieważ sarny wybierają dla swoich młodych
teryny, gdzie ochronę stanowią rośliny mieszanki
WSM 3 ®. Dlatego też stowarzyszenia łowieckie
polecają mieszankę WSM 3 ® jako najbezpieczniejszą wieloletnią mieszankę dla zwierząt łownych.

Od trzeciego roku uprawy mieszanka ta oferuje przez 365 dni i idealną ochronę dla młodych
danieli, sarn, jeleni, zajęcy, królików, bażantów,
uszatek błotnych, strzyżyków zwyczajnych, badylarek pospolitych, jeży i innych gatunków zwierząt.

Przy wysiewie wczesną wiosną dodatkowo otrzymamy pokarm w postaci ziaren gorczycy i rzodkiewki dla naszego dzikiego ptactwa. W drugim
roku uprawy większość terenu zapełni koniczyna
i wcześniej wymienione trawy. W lecie mieszanka
osiąga wysokość do 1,25 metra i można już zaobserwować pierwsze zarośla z mozgi trzcinowatej.
Ponieważ mieszanka WSM 3 ® nie wymaga szczególnej pielęgnacji, to jej pokrycie na wysokość do
0,75 metra przetrwa nawet do drugiej zimy. Powierzchnia w tym czasie ma kolor brązowy! Proszę się jednak nie obawiać; w drugim lub trzecim
roku uprawy rozwiną się nowe delikatne i korzystne dla zwierzyny pędy, które zastąpią już te stare
i zdrewniałe kłącza. Od drugiego i od trzeciego
roku uprawy WSM 3 ® tworzy ochronę dla wylęgu
ptactwa. W trzecim lecie od momentu rozpoczęcia uprawy mieszanka ta osiąga wysokość do
1,5 metra dzięki pędom mozgi trzcinowatej.
W przeciwieństwie do topinamburu i trzciny pospolitej, ta trawa zachowuje swoje liście nawet w
zimie.
Mieszanka nasion dla zwierzyny WSM 3 ® nie jest
w stanie zastąpić pożywienia, zagwarantowanego
przez mieszanki WSM 1® i WSM 2®. Tam jednak,
gdzie głównym zamiarem jest stworzenie terenu
na trwałe dającego schronienie i spokojne bytowania zwierząt łownych – jest to jedna z lepszych
alternatyw.

dość ograniczona, zwłaszcza na skutek tworzącej
się tam zgnilizny. W żadnym wypadku nie można
przekroczyć zalecanej normy wysiewu, ponieważ
może to spowodować wzrost niechcianych chwastów jak również utratę wieloletnich składników
roślinnych.
Wskazówki odnośnie uprawy patrz również
informacje od strony 34.

Mieszanki do ochrony zwierząt łownych
WSM 3®
Analiza według nadleśniczego Thomasa Bernera,
zalecana przez niemieckie stowarzyszenia łowieckie.

Numer artykułu 690172

 orczyca żółta, rzodkiew, facelia,
g
czerwona i biała koniczyna, kupkówka pospolita, tymotka biała, rajgras
wyniosły, babka lancetowata
Czas siewu od maja do sierpnia
Norma wysiewu 20 kg/ha
Głębokość siewu 2 cm
Czas kiełkowania 7–14 dni
Wysokość roślin do 1,50 m
Czas użytkowania wieloletni

Mieszanka dla grubej i drobnej zwierzyny
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Dodatkowo dziki zatrzymują się na dużych połaciach terenu, a wyrośnięte zwierzęta z rodziny
jeleniowatych szczególnie gustują w mozdze trzcinowatej, dlatego też jest ona tak chętnie uprawiana na poletkach łowieckich.
Całkowity potencjał mieszanka WSM 3 ® osiąga
dopiero po 3 latach rozwoju i uprawy. Mimo to
w tym czasie również można zauważyć jej liczne
zalety, jak na przykład wzrost trawy wiechlinowatej do wysokość nawet do 1,5 metra. By wyrównać braki w rozwoju młodej roślinności, do mozgi
trzcinowatej dodano różne składniki, które mają
dostarczać pokarm i schronienie dla zwierzyny
w pierwszych dwóch latach uprawy.
Mieszanka ta jest więc bardzo elastyczna w okresie uprawy od kwietnia do sierpnia. W czasie
uprawy takie składniki mieszanki jak gorczyca,
rzodkiew, facelia troszczą się o odpowiednie zacienienie powierzchni i zapobiegają wzrostowi
jednorocznych chwastów (identycznie jak w przypadku mieszanek WSM 1® i WSM 2®)
Równocześnie rozwijają się takie rośliny jak koniczyna biała i czerwona, kupkówka pospolita,
tymotka biała. Babka lancetowata odgrywa również istotną rolę jeśli chodzi o pokarm i o roślinę
lekarską. Dzięki tej mieszance już w pierwszym
roku uprawy osiągniemy pokrycie do wysokości
0,75 metra i pożywienie dla zwierzyny.

Pielęgnacja
Brak koszenia i mulczowania! Mieszanka ta nie
wymaga szczególnej pielęgnacji przy odpowiedniej uprawie i bez wystąpienia nadzwyczajnych,
niesprzyjających uprawie okoliczności. Może być
jednak skoszona i mulczowana raz w roku, najlepiej na przełomie września i października. Proszę
uważać na to, by ścinka została w odpowiedni
sposób rozdrobniona i rozmieszczona, by nie powstały miejsca, którym grozi zgnilizna.
Zaopatrzenie w składniki pokarmowe
N 0-25 kg/ha P/K/MgO = A
(patrz informacje i tabele na stronie 34–37)
Tą uniwersalną mieszankę można uzupełnić
o pojedyncze gatunki nasion (patrz strona 32)
+ 1 kg malwa
= 1 kg
= 21 kg/ha norma wysiewu z WSM 3®

Praktyczne wskazówki
Na bardzo wilgotnych i zalewanych terenach zaleca się wczesnym latem siew co najmniej 10 kg/ha
samej mozgi trzcinowatej, ponieważ inne składniki mieszanki WSM 3 ®, mogą zostać zniszczone
przez nadmiar wody. W miesiącach zimowych
wytrzymałość mieszanki na zalegającą wodę jest
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®®

Mieszanka do ochrony
zwierzyny WSM 4®.

Kwitnący nagietek

Mieszanka WSM 4® jest doskonałą mieszanką
jednoroczną lub wieloletnią dla poletek łowieckich i dla krótkoterminowych projektów wspierających przyrodę. Dużą wagę przy komponowaniu tej mieszanki położono na atrakcyjną
i różnorodną ofertę kwitnącej roślinności, by
zapewnić odpowiednie pokrycie jałowiznom i
pasmom kwiatowym. Ta mieszanka ze względu
na swój szczególny cel użytkowania nie zawiera
traw!
Każdy program wsparcia przyrody na otwartej
przestrzeni potrzebuje rolników, którzy udostępniliby swoje uprawiane w celach rolniczych tereny. Akceptacja takiej sytuacji wzrasta z wysokością dotacji i spada ze zwiększaniem się ryzyka wystąpienia
niechcianych przez rolników chwastów. Dokładnie
mieszanka WSM 4® została pod tym kątem zaakceptowana przez środowisko rolnicze i jest przez
nich stosowana od więcej niż 10 lat.
Niejeden rolnik uprawiający śródplon jest w stanie
wymienić pozytywy jakie niesie ze sobą obecność
w mieszance takich składników jak gorczyca, rzod-

Mieszanki do ochrony zwierząt łownych
WSM 4®
Analiza według nadleśniczego Thomasa Bernera,
zalecana przez niemieckie stowarzyszenia łowieckie

Numer artykułu 690196

gorczyca żółta, rzodkiew, facelia, gryka, fenkuł,
kapusta pastewna, rzepa, nagietki, owies o czarnych
plewkach, słoneczniki, babka lancetowata,
słodki łubin i rzepak ozimy
Czas siewu koniec kwietnia do czerwca
Norma wysiewu 25 kg/ha
Głębokość siewu 2 cm
Czas kiełkowania 7–14 dni
Wysokość roślin do 1,75 m
Czas użytkowania jednoroczna do trwałej

Mieszanka dla grubej i drobnej zwierzyny
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Mieszanka nasion WSM 4®
kiew i facelia. Te trzy składniki stanowią idealną
ochronę dla zwierzyny. W 4 tygodnie powstaje
bezpieczne pokrycie chroniące drobne zwierzęta
łowne. Od tego momentu mieszanka ta kwitnie do
momentu pierwszych mrozów.
Warto wspomnieć, że w mieszance oprócz słodkiego łubinu i nagietków znajdziemy sporą ilość
słoneczników. Dzięki temu roślinność nie jest skierowana tylko do owadów poszukujących nektaru.
Gąsienice są zdane na specjalne gatunki roślin.
Gąsienica pazia królowej potrzebuje na przykład
rośliny baldaszkowatej, jaką w mieszance WSM 4®
stanowi fenkuł. Wiele owadów i ich larw stanowi
ważne źródło pożywienia dla bażantów, kuropatw
i innych żyjących na tym terenie ptaków. Mieszanka ta godzi wszystkie te gatunki. Fenkuł przyciąga
zające, kuropatwy, bażanty, zwierzęta jeleniowate,
dziki. Zawartość nagietków i babki lancetowatej
również podnosi atrakcyjność tej mieszanki dla
zwierząt łownych.
Zające jak i pozostałe zwierzęta łowne preferują
wyjątkowo obfite w energię rośliny liściaste i bulwiaste. Rzepak ozimy, kapusta pastewna i rzepa
stanowią idealne pożywienie już do wczesnej wiosny.
Ciekawy przypadek stanowią zwierzęta łowne kopytne i to nie z tego względu, że pojawiają się co
raz częściej na terenach objętych ochroną, lecz
również dlatego, że preferuje zawarty w mieszance
WSM 4® owies.
Jesienią wszystkie ptaki otrzymują pożywienie
w postaci ziaren dzięki takim roślinom jak gorczyca,
facelia, słoneczniki, łubin i gryka.
Wskazówki odnośnie uprawy patrz również informacje od strony 34.
Pielęgnacja
Brak koszenia i mulczowania! Przy odpowiedniej
uprawie mieszanka ta nie wymaga szczególnej pielęgnacji
Zaopatrzenie w składniki pokarmowe
N = 50-75 Kg/ha; P//MgO = C
Tą uniwersalną mieszankę o pojedyncze
gatunki nasion (patrz strona 32).
+ 1 kg malwa
= 1 kg
= 26 kg/ha norma wysiewu z WSM 4®

Dzika polana

Jeleń na dzikiej polanie

Dziki na polanie

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów mieszanek łąkowych, jednak nie wszystko co jest
zielone i wygląda jak trawa smakuje zwierzętom
łownym. W przeciwieństwie do bydła zwierzyna
selekcjonuje tylko najlepsze rośliny zielone.
Z bogatej oferty traw, roślin strączkowych i ziół
wyselekcjonowaliśmy najlepsze rodzaje i gatunki
roślin które doświadczeni myśliwi wykorzystywali
najchętniej (na podstawie obserwacji dzikiej zwierzyny łownej i preferowanego przez nich źródła
pożywienia) 9 najsmaczniejszych rodzajów traw
tworzy razem z 11 bogatymi w białko gatunkami
roślin strączkowych i 4 unikatowymi gatunkami ziół
różnorodną, uwielbianą przez dzikie zwierzęta mieszankę.

Wskazówki odnośnie uprawy patrz również informacje od strony 34.

Dzika polana z koniczyną i ziołami
Numer artykułu 690400
życica, koniczyna krwistoczerwona, owies, kupkówka
pospolita, lucerna, mozga trzcinowatata, koniczyna
skręcona, kostrzewa czerwona, tymotka biała, koniczyna szwedzka, kostrzewa łąkowa, seradela, wiecha
łąkowa, koniczyna biała, mniszek pospolity, koniczyna
aleksandryjska, nagietki, sparceta, koniczyna
Czas siewu
Norma wysiewu
Głębokość siewu
Czas kiełkowania
Wysokość roślin
Czas użytkowania

kwiecień do sierpnia
35 kg/ha
1-2 cm
14–21 dni
do 1,50 m
wieloletni

Pielęgnacja
Dzikie polany powinny być pielęgnowane co roku,
by zachować ich charakter i by zapewnić zwierzynie odpowiednie żerowisko.
Obok koszenia i zgarniania (siano) i mulczowania
należy również zaopatrywać glebę w fosfor, potas,
magnez i wapno z kwasem węglowym.
Proponujemy dwa warianty uprawiania tej mieszanki.
Na terenach gdzie bytuje drobna zwierzyna zalecamy jedno koszenie na przełomie lipca i sierpnia. Na
obszarach bytowania grubej zwierzyny i w lasach,
dwa koszenia, jedno na przełomie maja i czerwca,
a drugie na przełomie sierpnia i września.
Zaopatrzenie w składniki pokarmowe
N 0-25 kg/ha P/K/MgO = A
(patrz informacje i tabele na stronie 34-37)
Dziką polanę z koniczyną i ziołami mogą Państwo ulepszyć dodając mieszankę „Hasenapotheke”.
+ 2 kg Hasenapotheke
= 2 kg
=3
 7 kg/ha norma wysiewu z „Dziką polaną”

Mieszanka dla grubej i drobnej zwierzyny
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Mieszanka nasion dla dzików

Warchlaki w mieszance nasion dla dzików

Warchlaki w mieszance nasion dla dzików

Mieszanka dla dzików „Niklas‟

Siew

Nasza mieszanka nasion dla dzików może Państwu pomóc zredukować szkody na terenach
rolniczych i leśnych, spowodowanych przez
zwierzynę. Stworzyliśmy dla Państwa idealną
kompozycję szczególnie atrakcyjnych gatunków roślin. Dzięki bogatej zawartości roślinności ta specjalistyczna mieszanka jest wytrzymalsza niż niejedna inna wieloletnia.

W przypadku siewu maszynowego musi zostać
ustawiona specjalna klapka na ziarna fasoli, by
uniknąć ich zmiażdżenia przez koła maszyny
siewnej. W przypadku siewu ręcznego nasiona do
siewu muszą zostać głęboko osadzone, w przeciwnym razie mogą zostać wyjedzone przez okoliczne
ptactwo.

Pielęgnacja
Brak koszenia i mulczowania! Przy odpowiednim
zagospodarowaniu, mieszanka dla dzików nie wymaga w zasadzie żadnej szczególnej pielęgnacji.
Zaopatrzenie w składniki pokarmowe
N 0-50 kg/ha P/K/MgO = B
Kapusta pastewna jest rośliną, która potrzebuje dużej ilości składników odżywczych.

Mieszanka nasion dla dzików
Numer artykułu 690554
bób, owies, gryka, koniczyna skręcona,
kapusta pastewna, rzepak, groch, słodki łubin,
owies o żółtych plewkach
Czas siewu
Norma wysiewu
Głębokość siewu
Czas kiełkowania
Wysokość roślin
Czas użytkowania

koniec kwietnia do czerwca
40 kg/ha
2-3 cm
7–21 dni
do 1,25 m
jednoroczna

Specjalistyczna mieszanka
dla drobnych zwierząt łownych
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Redukcja szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne takie jak dziki.
Populacja dzików powoduje ogromne szkody na
terenach upraw rolniczych. Zwierzyna kopytna
nie powoduje uszkodzeń terenów w sposób regularny. Wczesną wiosną, zwierzyna na terenach
użytkowych, szuka pokarmów bogatych w białka.
Zwierzyna przeszukuje dość intensywnie darninę.
W okresie późniejszym zwierzyna łowna preferuje
kukurydzę. By zminimalizować ryzyko spowodowania szkód zaleca się uprawę specjalnego rodzaju mieszanki jak np. mieszanki nasion dla dzików
Niklas, czy inne mieszanki dla dzików.
Jeśli chcą Państwo połączyć uprawę naszych
mieszanek nasion dla zwierzyny z wymienionymi wyżej mieszankami zalecamy:
1. R
 óżne formy żyjących w glebie komarnic błotniarek, robaków sprężykowatych, pędraki,
gąsienice i larwy komara wczesną wiosną są
zjadane przez dziki. Po spasaniu łąk przez bydło hodowlane zostaje zahamowane dalsze
niszczenie terenu, dzięki temu osiąga się odpowiednie rozmieszczenie grudek błota i zapobiega pojawianiu się dużej ilości szkodników traw.
2. Odpowiednie zaopatrywanie powierzchni w wapno w okresie zimowych wspiera wzrost traw
i gęstość darniny i redukuje liczbę szkodników

Mieszanka odbudowująca na tereny użytkowe

Szkody terenów użytkowych...
na terenach zielonych.
3. W
 szelkie powierzchnie powinny być regularnie sprawdzane pod kątem bytowania myszy
polnej. W porozumieniu z właścicielem terenu
można przedsięwziąć odpowiednie środki, by
zredukować szkody spowodowane przez zwierzynę na przykład zagrabiając mysie gniazda.
4. Z
 asiewając mieszanką regenerującą tereny
użytkowe – uznaną przez niemiecką Izbę Rolniczą – osiąga się równomierną gęstość darniny
i wypełnia się puste dotąd miejsca. W porozumieniu z właścicielem działki wyżej wymienione
mieszanki mogą stanowić alternatywę lub uzupełnienie dla mieszanki „dzikiej polany z koniczyną i ziołami” (numer artykułu 690400) lub
mieszanki dla saren i zajęcy (numer artykułu
690486).
5. N
 a terenach użytkowych, na obrzeżach lasu i na
polanach gdzie, uprawia się mieszanki nasion

Mieszanka regenerująca
na tereny użytkowe
Numer artykułu 622838
Życica trwała (różne odmiany)
Czas siewu
Norma wysiewu
Głębokość siewu
Czas kiełkowania
Wysokość roślin
Czas użytkowania

od marca do września
40 kg/ha
od 0,5 do 2 cm
7–21 dni
do 1,00 m
wieloletni

Specjlistyczna mieszanka

...spowodowane przez dziki.
dla dzików i mieszanki „Niklas”, lochy będą miały
optymalne warunki do życia i odpowiedni bogaty
w białko pokarm. Podczas trudnego okresu dla
zwierzyny, polowanie w rejonie takich poletek
łowieckich powinno być zabronione.
Zainteresowanie dzików terenami zielonymi wiąże
się z zainteresowaniem ich nasionami kukurydzy
i ziemniakami, zanim przeniosą się one na tereny, gdzie dojrzały już zboża i kukurydza. Mimo to
dalszym ciągu pozostałe dziki szukają wyżej wymienionego pożywienia na terenach zielonych.
Obok powierzchni, na których odbudowuje się
szkody spowodowane zwierzyną łowną są również uprawiane tereny z odpowiednim pokarmem
dla tej zwierzyny. Dodatkowo można zastosować
mieszankę nasion roślin motylkowych (690462),
mieszankę nasion dla saren i zajęcy (690486)
i naszą najnowszą mieszankę nasion dla dzików
„Schwarzwild-Stammtisch” (690585)
Nasze wskazówki odnośnie uprawy mieszanki
odbudowującej dla terenów zielonych.
Pielęgnacja
Nie wymaga specjalnej pielęgnacji w przypadku
rolniczego użytkowania terenu
Zaopatrzenie w składniki pokarmowe
Nieznaczne, ponieważ tereny użytkowe
Siew
Siew maszynowy lub ręczny, nasiona muszą być
odpowiednio przygotowane i osadzone na odpowiednią głębokość, co zapobiega wysuszeniu lub
ryzyka wyjedzenia ziaren przez ptactwo.
Proszę o zapoznanie się z naszymi informacjami odnośnie uprawy, które są umieszczone od
strony 34!
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Różnorodna mieszanka
Pod nazwą „Schwarzwild-Stammtisch” kryje się
nasza najnowsza i najlepsza mieszanka specjalna.
Dlaczego właściwie wybraliśmy do naszej mieszanki rolnicze gatunki zbóż? Odpowiedź jest prosta.
Zwierzyna nie ma żadnych korzyści z ogromnych
połaci jednego gatunku zboża, które i tak zostanie
zebrane podczas żniw. Różnorodność jest w cenie,
nawet w lesie! W regionach uprawy tych zbóż charakterystyczny jest szok, jaki przeżywa zwierzyna
podczas żniw. Z pomocą może nam przyjść poletko
łowieckie z atrakcyjnymi gatunkami zbóż takimi jak
gryka, życica, koniczyna skręcona i aromatyczny
fenkuł włoski. Te gatunki gwarantują zwierzynie pokarm od wczesnej wiosny aż do zimy. Jako uprawa
jednoroczna nie powinno tej mieszanki zabraknąć
na terenach, na których bytują sarny, jelenie, daniele, jelenie sika i zwierzyna kopytna.

Mieszanka nasion dla dzików
„Schwarzwild-Stammtisch”
Numer artykułu 690585
pszenica, jęczmień, żyto, owies o żółtych
i czarnych plewkach, gryka, życica, koniczyna
skręcona i fenkuł włoski
Czas siewu
Norma wysiewu
Głębokość siewu
Czas kiełkowania
Wysokość roślin
Czas użytkowania

Poza tym stanowi doskonałą mieszankę regenerującą zniszczony teren, w której zrezygnowaliśmy
całkowicie z ziół (rzepak, kapusta właściwa, buraki,
kapusta, gorczyca, rzepa). Mogą państwo stosować
tą mieszankę lub alternatywnie mieszankę dla zwierzyny czarnej (nr artykułu 690462) w celu zapobiegania kile kapusty (patrz strona 38). Polecamy tą
uprawę regeneracyjną przez wszystkie 3 lata!
Intensywność wysiewu tej mieszanki jest różnorodna. W terenach, na których przebywają jelenie
osiąga do 50kg/ha, natomiast w terenach, gdzie
znajduje się zwierzyna kopytna 100 kg/ha pośrodku pola do maksymalnie 150 kg/ha na małych powierzchniach i na dużych skupiskach roślinnych.
Proszę uwzględnić fakt, że intensywność wysiewu
dla zbóż w rolnictwie może wynieść nawet do 180
kg/ha. Wielkość ziaren i waga określają intensywność wysiewu danej rośliny z tej mieszanki.
Wskazówki odnośnie uprawy patrz również
informacje na stronie 34.
Pielęgnacja
Brak koszenia i mulczowania! Ta specjalna mieszanka przy odpowiednim zagospodarowaniu, nie
wymaga w zasadzie żadnej szczególnej pielęgnacji.
W związku z tym, że jest to specjalna mieszanka
zbóż brakuje w niej roślin z rodziny kapustnych,
które chroniły przed chwastami. W związku z tym
ta mieszanka jest bardziej podatna na pojawianie
się chwastów. Co w żaden sposób nie umniejsza jej
atrakcyjności.
Zaopatrzenie w składniki pokarmowe
N = 50 - 75 Kg/ha; P/K/MgO = C >
(patrz informacje i tabele na stronie 35–37)
Siew
W przypadku siewu maszynowego musi zostać
ustawiona specjalna klapka na owies, by uniknąć
jego zmiażdżenia przez koła maszyny.
W przypadku siewu ręcznego nasiona muszą zostać głęboko osadzone, w przeciwnym razie mogą
zostać wyjedzone przez okoliczne ptactwo.

koniec kwietnia do czerwca
50–150 kg/ha
2–3 cm
14–21 dni
do 1,00 m
jednoroczna

Specjalna mieszanka dla zwierząt kopytnych
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Mieszanka dla dzików

Przesieka łowiecka

Warchlaki

Dziki na przesiece łowieckiej

Mieszanka nasion na przesieki łowieckiej w
kukurydzy.
Dziki mają stworzone w naszym krajobrazie doskonałe warunki do życia. Bogactwo środków pokarmowych
i doskonałe pokrycie roślinami takimi jak kukurydza u
rzepak mają wpływ na rosnącą populację dzików. Sytuacja szkód uprawy kukurydzy, spowodowana przez
dziki jest z roku na rok coraz bardziej dramatyczna.
Odstraszanie dzików takimi technikami jak elektryczne ogrodzenia, akustyczne urządzenia ochronne czy
reflektory daje tylko częściowy rezultat. Szczególnie w
miesiącach letnich dostrzegają rolnicy i dzierżawcy terenów spore szkody w uprawach rolniczych i co gorsza
nie mogą im zapobiegać. Ryzyko przenoszenia zarazy
zwierząt na inne gatunki jest sprawą problematyczną,
zwłaszcza w przypadku rosnącej ilości dzików. Nie można wykluczyć katastrofalnego z ekonomicznego punktu
widzenia deficytu zwierzyny łownej w rolniczej hodowli
zwierząt.
Do tej korzystnej cenowo i pełnowartościowej mieszanki nasion zostały wybrane gatunki roślin, które z jednej
strony stanowią idealne źródło pożywienia, a z drugiej
stanowią idealne pokrycie w uprawach. Dzięki temu dziki mogą czuć się bezpiecznie na terenie przesieki łowieckiej. Główny składnik tej mieszanki stanowią trawy,
wzbogacone o wybór najlepszych gatunkowo koniczyn.

Mieszanka należy zasiać od końca marca do początku
czerwca. Względnie krótki czas kiełkowania zastosowanych gatunków roślin zapewnia szybkie pokrycie terenu
roślinnością i pozwala uzyskać zapierający dech w piersiach efekt i przyciągnąć zwierzęta łowne. Mieszanka ta
jest korzystna ponieważ gatunki roślinne wchodzące w
jej skład intensywnie rosną i pokrywają powierzchnię,
Możliwe jest stosowanie tej mieszanki przez jeden rok
lub do momentu, aż mieszanka stanie się przestarzała.
Zapewnia to unikatowa mieszanka komponentów. Norma wysiewu wynosi 40 kg na hektar.
Umiejscowienie przesieki łownej
W przypadku siewu rzędowego takich roślin jak np. nasiona kukurydzy należy uważać na to, by ogrodzić końce rzędów w przesiece. W przeciwnym razie zwierzyna
łowna wybiegnie z pokrycia wprost na przesiekę łowiecką. W związku z tym zrezygnowano z uwrocia na przesiece łowieckiej. Przesieka powinna mieć minimalną
szerokość 7 m, by móc w prawidłowy sposób polować.

Przesieka łowiecka
Numer artykułu 690615
jednoroczna życica niemiecka, kostrzewa czerwona, kostrzewa łąkowa, biała koniczyna Lirepa,
koniczyna czerwona Nemaro
Czas siewu
Norma wysiewu
Czas użytkowania
Głębokość siewu
Czas kiełkowania
Wysokość roślin

Gryka jest bardzo lubiana
przez zwierzęta łowne

Fenkuł

od marca do czerwca
40 kg/ha
trwała
1–2 cm
5–10 dni
30–40 cm

Mieszanka dla grubej i drobnej zwierzyny

Pielęgnacja/ Możliwości użytkowania
Jeżeli wzrost mieszanki jest zbyt okazały jak na jakość
gleby i warunki rozwoju, można mulczować roślinność
poza czasem wylęgu ptactwa lub można ją wykorzystać
jako zbiory do produkcji biogazu.
Zaopatrzenie w składniki pokarmowe
W związku z tym, że mieszanka nasion uprawiana jest
na terenach rolniczych, nie wymaga ona dodatkowego
użyźnienia oprócz dostarczenia jej odpowiednich środków odżywczych.
Ponadregionalna uprawa zwiększa ilość ścieżek
dla zwierząt łownych.
Ponadregionalna, parcelowana uprawa naszej specjalnej mieszanki prowadzi do polepszenia się na tych
terenach warunków bytowania zwierząt łownych. Zaangażowani w uprawę myśliwi powinni dawać przykład
innym i zachęcić do współpracy rolników, właścicieli
działek, związki łowieckie i właścicieli terenów objętych
ochroną. Dzięki takiemu zaangażowaniu uda się znacznie zredukować ilość wypadków dzików na drogach publicznych i zwiększyć liczbę ścieżek, na których mogą
dziki przebywać.
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Mieszanka dla ptaków łownych

Mieszanka dla dzikiego ptactwa...

... Czarodziejski rozkwit

Późnym latem dochodzi do intensywnego wyjadania ziaren przez ptactwo, w zimie jednak
znów pojawia się cienkie pasmo terenu z pokarmem dla kuropatw i bażantów. Nasza mieszanka dla zwierzyny łownej zawiera rośliny ziarniste, szczególnie lubiane przez dzikie ptactwo i
oferujące im doskonałe pokrycie roślinne. Ta
mieszanka stanowi doskonałe uzupełnienie do
uprawy nowych dziewięciu słoneczników.

zauważą ją Państwo poprzez jej niepowtarzalny
zapach już w momencie pojawienia się ziaren. Na
poletku łowieckim stanowi ona doskonały „kręgosłup roślinny”, a jej nasiona mają niepowtarzalne
walory dekoracyjne.

Dzięki zastosowaniu urządzeń hamujących ptactwo pachnąca roślinność oferuje licznym insektom
szerokie spektrum pożywienia bogatego w białko.
Większą część, bo aż 51% tego pożywienia stanowią słoneczniki, słodki łubin i groch! Kapusta
pastewna stanowi nie tylko doskonałe pożywienie,
lecz również idealne pokrycie dla jeleni i zajęcy.
Na Państwa specjalne życzenie możemy dodać
do naszej mieszanki fenkuła włoskiego. Na pewno

Mieszanka dla ptaków łownych
Numer artykułu 690639
Słoneczniki, gryka, nagietki, proso, słodki łubin,
fenkuł, groch, facelia, len, malwa, rzodkiew, kapusta pastewna, gorczyca
Czas siewu
Norma wysiewu
Głębokość siewu
Czas kiełkowania
Wysokość roślin
Czas użytkowania

koniec kwietnia do czerwca
30 kg/ha
2–3 cm
7–21 dni
do 1,80 m
jednoroczna

Specjalna mieszanka dla ptaków
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Wskazówki odnośnie uprawy patrz również informacje od strony 34.
Pielęgnacja
Brak koszenia i mulczowania! Mieszanka ta nie
wymaga szczególnej pielęgnacji przy odpowiedniej
uprawie i bez wystąpienia nadzwyczajnych, niesprzyjających uprawie okoliczności.
Zaopatrzenie w składniki pokarmowe
N 50-75 kg/ha P/K/MgO = C
Proszę pamiętać o tym, że słoneczniki i kapusta
pastewna są roślinami wymagającymi dużej ilości
składników pokarmowych.
(patrz informacje i tabele na stronie 34–37)
Siew
W przypadku siewu maszynowego musi zostać
ustawiona specjalna klapka na słoneczniki i na
łubin, by uniknąć ich zmiażdżenia przez koła maszyny siewnej. W przypadku siewu ręcznego nasiona do siewu muszą zostać głęboko osadzone,
w przeciwnym razie mogą zostać wyjedzone przez
okoliczne ptactwo.
Aby uzyskać mieszankę dwuletnią można ją
uzupełnić o wybrane gatunki nasion (patrz strona 32).
+ 10 kg żyto leśne
= 10 kg
= 40 kg/ha łączna norma wysiewu

Kwitnący krajobraz

Rozkwit w 1 roku uprawy

Rozkwit w 2 roku uprawy

Kwitnący krajobraz – mieszanka wieloletnia
Mieszanka o nazwie „Kwitnący krajobraz” została
stworzona razem z siecią firm Blühende Landschaft. Ta sieć ma na celu stworzenie pożywienia dla
dzikich pszczół miodnych, motyli i innych pożytecznych organizmów.

Kwitnący krajobraz

Te owady mają znaczący wpływ na zapylanie roślin
dziko rosnących i roślin użytkowych, co zwiększa
plony w rolnictwie i ogrodnictwie. By zapewnić owadom zdrowie, pokarm i rozmnażanie niezbędny jest
nektar i pyłek podczas całego sezon. Z pomocą naszej mieszanki można spełnić ten warunek, dzięki
długo utrzymującym się czasem kwitnięcia.
Typowymi terenami na których stosuje się tą mieszankę są przyjazne dla owadów pasma kwiatowe
w krajobrazie rolniczym i wieloletnie ugory lub jałowizny w ogrodach.
WAŻNE!
W związku z tym, że mieszanka ta składa się z roślin wymagających światła do kiełkowania, nasiona
należy wysiać po wierzchu następnie zwałować
(nie przykrywać). W przypadku dużej ilości chwastów nie jest zalecane zasianie tej mieszanki.

Numer artykułu 690653
krwawnik, rumianek żółty, dzwonek, ostrożeń,
chaber bławatek, chaber, cykoria podróżnik,
dzika marchew, żmijowiec, dziurawiec zwyczajny, świerzbnica polna, dziurawiec, margerytka,
ślaz piżmowy, biała koniczyna, żółta koniczyna,
sparceta, dziki majeranek, mak wątpliwy, mak
polny, pasternak, babka lancetowata, rzodkiew
świrzepa, rezeda żółtawa, szałwia, krwiściąg,
bniec czerwony i biały, gorczyca, nawłoć,
wrotycz pospolity, dziewanna wielokwiatowa i
czarna, cebula siedmiolatka, ogórecznik lekarski, nagietek lekarski, gryka, słonecznik, len,
koniczyna, lucerna, facelia, gorczyca, koniczyna krwistoczerwona, wyka siewna.
Czas siewu
Norma wysiewu
Głębokość siewu
Czas kiełkowania
Wysokość roślin
Czas użytkowania

do połowy marca
do końca czerwca
1 g/m2
0,5 cm
10–14 dni
do 1,40 m
wieloletni
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Mieszanka „Vechta Analyse”
dla drobych zwierząt łownych

Mieszanka „Vechta Analyse“

...w dojrzałych nasionach

Stworzona według modelu Okręgowego Bractwa
Łowieckiego Vechta (Saksonia Dolna) specjalna
mieszanka dla drobnych zwierząt łownych, idealnie nadająca się do lekkich gleb. Luźne porośnięcie roślinami oferuje kuropatwie wystarczające możliwości poruszania się.

Pielęgnacja
Specjalna mieszanka dla drobnej zwierzyny łownej
„Vechta Analyse” przy odpowiednim zagospodarowaniu, nie wymaga w zasadzie żadnej szczególnej
pielęgnacji.
Zaopatrzenie w składniki pokarmowe
N 50-75 kg/ha P/K/MgO = C
Proszę pamiętać o tym, że słoneczniki i kapusta
pastewna są roślinami wymagającymi dużej ilości
składników pokarmowych.
(patrz informacje i tabele na stronie 34–37)
Siew
W przypadku siewu maszynowego musi zostać
ustawiona specjalna klapka na słoneczniki i łubin, by
uniknąć ich zmiażdżenia. W przypadku siewu ręcznego nasiona do siewu muszą zostać głęboko osadzone, w przeciwnym razie mogą zostać wyjedzone
przez ptactwo. Doświadczenia wykazały, że w regionach o łagodnym klimacie, uwielbiane przez zwierzynę malwy mogą prowadzić do odbudowy szaty
roślinnej. Na poletkach łowieckich i w zimniejszych
rejonach stanowią jednak doskonałe wzbogacenie
poszycia roślinnego i pokarm dla zwierzyny.

Dzięki temu, że stanowi doskonałą paszę dla zwierząt ta mieszanka jest predestynowana do jednorocznej uprawy poletka łowieckiego późnym latem.
Atrakcyjne bogactwo roślinności oferuje przestrzeń
bytową nie tylko dla drobnej zwierzyny, lecz również
dla wielu i owadów. Dzięki dużej ilości nasion rzepy
w mieszance jest ona również doskonała dla kuropatw, bażantów i zajęcy nawet w miesiącach zimowych.
Wskazówki odnośnie uprawy patrz również
informacje od strony 34.

Mieszanka „Vechta Analyse”
Numer artykułu 690691

Słoneczniki, gryka, wyka jara, owies o żółtych
plewkach, koniczyna krwistoczerwona, groch,
facelia, nasiona lnu, malwa, rzepak, rzepa, gorczyca, słodki niebieski łubin
Czas siewu
Norma wysiewu
Głębokość siewu
Czas kiełkowania
Wysokość roślin
Czas użytkowania

koniec kwietnia do czerwca
20 kg/ha
2–3 cm
7–21 dni
do 1,80 m
jednoroczna

Specjalna mieszanka dla drobnej zwierzyny
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Aby uzyskać mieszankę dwuletnią można ją
uzupełnić o wybrane gatunki nasion (patrz strona 32).
+ 4 kg rzepak ozimy
+ 1 kg kapusta pastewna
+ 10 kg żyto leśne
= 15 kg
= 35 kg/ha łączna norma wysiewu

Mieszanka śródplonowa
Szybkie pokrycie roślinnością i doskonałe rozwiązanie jako żerowisko dla zwierzyny!
To zadanie spełnia również nasza mieszanka śródplonowa w miejscach, gdzie inne poletka łowieckie
w związku ze swoim położeniem w intensywnie wykorzystywanych rejonach wydają się być niemożliwe do realizacji. Tą mieszankę powinni Państwo
udostępnić rolnikom po okresie żniw. Może być zasiana podczas przygotowywania ściernisk często
za pomocą niewielkich umieszczanych na kultywatorze siewników rotacyjnych lub zasiane ręcznie na
niewielkich powierzchniach. Już niewielka ilość tej
mieszanki umieszczona na dużych parcelach stanowi idealne rozwiązanie, by pomóc zwierzętom
łownym przeżycie okresu po żniwach. Rolnik również ma wiele korzyści z zastosowania tej wieloletniej mieszanki. Dzięki zastosowaniu tej mieszanki
odzyskuje utracone składniki mineralne, zapobiega
erozji i wymywaniu i poprawia stan humusu.
Nasze pozbawione kwasu erukowego rośliny takie
jak gorczyca, facelia i rzepak rosną w szybkim tempie – do pierwszego mrozu i tworzą bardzo dobre
poszycie roślinne w okresie zimowym. Są one w
przeciwieństwie do standardowych gatunków rolniczych chętniej spożywane przez zwierzęta łowne .
W związku z tym, że wszystkie te trzy wymienione
rośliny już przy pierwszych mrozach zamarzają, to
w tym okresie zawarte w mieszance rzepa i rzepak
ozimy stanowią doskonały pokarm dla zwierzyny
łownej.
Kolejną zaletą mieszanki śródplonowej jest to, że
kiełkuje powierzchniowo. Duże łoże siewne, które
powstaje przy spulchnianiu gleby, jest w tym wypadku wystarczające. Stanowi również doskonałe
uzupełnienie luk w wadliwych częściach poletka
łowieckiego.

Wskazówki odnośnie uprawy patrz również
informacje od strony 34.
Pielęgnacja
Brak koszenia i mulczowania! Ta mieszanka nie
potrzebuje szczególnej pielęgnacji przy odpowiedniej uprawie i bez wystąpienia nadzwyczajnych, niesprzyjających uprawie okoliczności. Przy
powierzchni powyżej hektara można mulczować
miedzę by poprawić atrakcyjność dla drobnej zwierzyny.
Zaopatrzenie w składniki pokarmowe
N 0 kg/ha P/K/MgO = A
(patrz informacje i tabele na stronie 34–37)
Siew
W przypadku dużego łoża siewnego wystarczy powierzchniowy wysiew za pomocą siewników rotacyjnych lub za pomocą siania ręcznego.

Mieszanka śródplonowa – pokarm dla zwierzyny
i pokrycie roślinnością.

Mieszanka śródplonowa
Numer artykułu 690752
Rzepak, rzodkiew, gorczyca, gryka,
kapusta właściwa
Czas siewu
Norma wysiewu
Głębokość siewu
Czas kiełkowania
Wysokość roślin
Czas użytkowania

czerwiec do końca sierpnia
15 kg/ha
0,5–2 cm
7–14 dni
do 0,80 m
Przestarzała

Specjalna mieszanka dla drobnej zwierzyny

Do naszej mieszanki śródplonowej
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Mieszanka nasion motylkowych

Mieszanka ziół i paszy jesienno-zimowych

Mieszanka nasion roślin motylkowych...

...przyciąga zwierzynę czarną niczym magnes

Idealny pokarm dla zwierzyny na jesieni i w zimie

Zając polny w kapuście pastewnej

Meszanka nasion lubiana przez zwierzęta łowne
– do kilkuletniego zastosowania na niewielkich
powierzchniach. Wyważony stosunek zawartości koniczyny i bogatych w białko roślin motylkowych stanowi idealny pokarm dla jeleni,
saren i dla zwierzyny czarnej. Poza tym stanowi
doskonałą mieszankę regenerującą zniszczony
teren, w której całkowicie zrezygnowaliśmy z
ziół (rzepak, kapusta właściwa, buraki, kapusta, gorczyca, rzepa). Mogą państwo stosować
tą mieszankę lub alternatywnie mieszankę dla
zwierzyny czarnej (numer artykułu 690585) w
celu zapobiegania kile kapusty (patrz strona
38). Polecamy tą uprawę regeneracyjną przez
wszystkie 3 lata!

zwierzynę czarną. Stanowi zatem doskonałe uzupełnienie dla mieszanki nasion dla dzików (690554)
i (690585) i nasza mieszanka dla drobnej zwierzyny łownej takiej jak sarny i zające (690486).
Szczególnie słoneczne brzegi przesieki pozwalają
się przekształcić dzięki tej mieszance w atrakcyjne powierzchnie pokarmowe dla zwierzyny łownej.
Dzięki sporej zawartości smacznej koniczyny mieszanka ta nie tylko w pierwszym roku, ale również
w kolejnych latach jest interesująca dla zwierząt
kopytnych. Jej duża norma wysiewu 80 kg/ha wynika ze sporej ilości ziaren fasoli, łubinu, grochu i
seradeli.

Jesienną symulację opasu osiągną Państwo
za pomocą naszej jesienno-zimowej mieszanki
nasion na paszę. Duża zawartość treściwych
zbóż, roślin koniczynowatych i bulwiastych jest
szczególnie lubiana przez zwierzynę kopytną, w
tym przez sarny, zające i bażanty.

którymi są myśliwi polujący na drobne zwierzęta
łowne. Odmiany kapusty w tej mieszance, przy
właściwym zaopatrywaniu w składniki mineralne,
będą tworzy – nawet w przypadku śniegu – idealne
ochronę roślinną dla bażantów.

Zwłaszcza późnym latem ta mieszanka urzeka bogactwem swoich składników pokarmowych. Gryka, owies o żółtych i czarnych plewkach stanowią
doskonały pokarm zarówno przed jak i w trakcie
dojrzewania nasion. Zielona, odporna na mróz
kapusta pastewna, rzepa i rzepik ozimy to ważny
moment wegetacji tej oferty roślinnej. Rozpoczyna
się na jesieni wraz z okresem godowym jeleni, a
kończy w zależności od stopnia wyjedzenia roślinności przez zwierzynę łowną na wiosnę. Mieszanka ta jest chętnie kupowana przez stałych klientów,

Pielęgnacja
Brak koszenia i mulczowania! Przy odpowiedniej
uprawie i bez wystąpienia nadzwyczajnych, niesprzyjających uprawie okoliczności, mieszanka ta
nie wymaga szczególnej pielęgnacji.

Za pomocą tej mieszanki mogą zostać zredukowane szkody pól uprawnych spowodowane przez

Mieszanka nasion
roślin motylkowych
Numer artykułu 690462
fasola, gryka, groch, wyka ozima, koniczyna
krwistoczerwona, łubin słodki. koniczyna, lucerna,
seradela, nasiona lnu, koniczyna szwedzka
Czas siewu
Norma wysiewu
Głębokość siewu
Czas kiełkowania
Wysokość roślin
Czas użytkowania

koniec kwietnia do lipca
80 kg/ha
2–3 cm
7–21 dni
do 1,25 m
2-3 letni

Mieszanka dla grubej i drobnej zwierzyny
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Wskazówki odnośnie uprawy patrz również
informacje od strony 34.
Pielęgnacja
Mieszanka może zostać skoszona i mulczowana
– w przypadku siewu wiosennego – w pierwszy
roku zastosowania (lipiec/ sierpień). W następnych
latach zalecane jest koszenie i mulczowanie na
przełomie lipca i sierpnia, by zachować i wesprzeć
wzrost koniczyny.
Zaopatrzenie w składniki pokarmowe
N = 0-25 Kg/ha; P/K/MgO = A >
(patrz informacje i tabele na stronie 35–37)
Siew
W przypadku siewu maszynowego musi zostać
ustawiona specjalna klapka na ziarna fasoli, by
uniknąć ich zmiażdżenia przez koła maszyny siewnej. W przypadku siewu ręcznego nasiona muszą
zostać głęboko osadzone, w przeciwnym razie
mogą zostać wyjedzone przez okoliczne ptactwo.

Mieszanka ziół i paszy
jesienno-zimowych
Numer artykułu 690721

Kapusta, malwa, zielona kapusta, gryka,
rzepak, owies o żółtych i czarnych
plewkach, rzepa
Czas siewu
Norma wysiewu
Głębokość siewu
Czas kiełkowania
Wysokość roślin
Czas użytkowania

Wskazówki odnośnie uprawy patrz również informacje od strony 34.

Zaopatrzenie w składniki pokarmowe
N = 75 Kg/ha; P/K/MgO = C >
Proszę pamiętać o tym, że kapusta pastewna i rzepa są roślinami wymagającymi dużej ilości składników pokarmowych.
Aby uzyskać mieszankę dwuletnią można ją
uzupełnić o wybrane gatunki nasion (patrz
strona 32).
+ 10 kg żyto leśne
= 10 kg
=4
 0 kg/ha łączna norma wysiewu

koniec kwietnia do czerwca
30 kg/ha
2 cm
7–21 dni
do 1,25 m
jednoroczna

Mieszanka dla grubej i drobnej zwierzyny
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Biotop 1

®®

1 rok uprawy

Biotop 1
Numer artykułu 690431 (opakowanie 1 kg)
Rolnicze rodzaje upraw
Sparceta, słoneczniki, lucerna, żyto, gryka, fenkuł,
koniczyna łąkowa, wyka ozima, wyka jara, len
zwyczajny, koniczyna o żółtych plewkach, koniczyna krwistoczerwona, włośnica ber, ostropest
plamisty, pietruszka, malwa, marchew, koniczyna
szwedzka, ogórecznik lekarski
Dzika roślinność pochodzenia południowoniemieckiego
kminek zwyczajny, bniec czerwony, cykoria podróżnik, bniec biały, barszcz zwyczajny, gorczycznik, przytulia, malwa rumian żółty, złocień polny,
margerytka, szczeć pospolita, żmijowiec, bylica
pospolita, krwawnik, głowienka, babka lancetowata, rezeda żółtawa, pępawa dwuletnia, firletka poszarpana, szałwia łąkowa, lepnica zwisła, lepnica
rozdęta, smółka pospolita, dzika malwa, dzwonek
Czas siewu
Norma wysiewu
Głębokość siewu
Czas kiełkowania
Wysokość roślin
Czas użytkowania

kwiecień do czerwca
10 kg/ha
0,5 cm
14–21 dni
do 1,40 m
wieloletni

Mieszanka dla grubej i drobnej zwierzyny
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Poprzez wysiew tej mieszanki na terenach z dużą
ilością zwierzyny powinna zostać zapewniona różnorodnie ustrukturyzowana powierzchnia roślinna
odpowiadająca wymogom wielu gatunków zwierząt
łownych
Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie uprawne, które były intensywnie
użytkowane muszą zostać spulchnione. Przed
siewem istotna jest orka zimowa, co pozwala zmineralizować większą ilość tlenu. Ta ilość tlenu jest
korzystna w pierwszym roku rozwoju zasianej roślinności. Należy jednak tego unikać w terenach
objętych ochroną wód. Odpowiednie bronowanie
wspiera zwalczanie jednorocznych chwastów, które mogą zostać usunięte podczas mechanicznego
siewu.
Tereny, które leżą odłogiem, wykazują wysoką
zawartość perzu i chabrów. Jeśli nie uda się ich
zwalczyć może mieć to wpływ na rozwój naszej
roślinności. Te powierzchnie powinny zostać zmulczowane dopiero po okresie lęgowym i okresie godowym zwierząt (najwcześniej pod koniec lipca).
Od 1 września należ stosować herbicydy przed
rozpoczęciem orania, zanim rozpoczniemy uprawę
„Biotopu 1” wczesną wiosną. W przypadku upraw
ekologicznych, gdzie użycie herbicydów nie jest

2 rok uprawy

3 rok uprawy

dozwolone, należy te powierzchnie wielokrotnie
spulchnić.

struktury. Okres kwitnięcia rozpoczyna się w maju i
obejmuje między innymi takie rośliny jak firletka poszarpana, sparceta, wiesiołek, szczeć, żmijowiec
zwyczajny.

Technika siewu
Mieszanka dla „Biotop 1” powinna zostać zasiana
na powierzchni, ponieważ mieszanka zawiera wiele ziarnistych gatunków dzikich ziół. One nie urosną, jeśli ich nasiona zostaną zakopane. Radlice
powinny być stosowane nad łożem siewnym.
Brona posiewna powinna zostać ustawiona na jak
najmniejszy zamach. Użycie elektrycznego siewnika rotacyjnego lub siew ręczny jest możliwy w przypadku tej mieszanki.
W przypadku suchych gleb, po wykonaniu siewu
należy całość zwałować, by osiągnąć odpowiednie
utwardzenie gleby. W pierwszym roku w mieszance
przeważają takie rośliny jak słoneczniki, gryka, różne gatunki koniczyny, złocień polny i margerytka.

Od trzeciego roku uprawy rozwijają się charakterystyczne rośliny takie jak dzika marchew, bylica
pospolita, wrotycz pospolity, chabry. Pokrycie roślinnością gwałtownie rośnie.
Pielęgnacja:
Zasadniczo można zrezygnować z jakichś szczególnych środków pielęgnacji.
Koszenie lub mulczowanie terenu jest konieczne
tylko, gdy stan roślinny całej mieszanki może być
zagrożony przez zbyt intensywny wzrost łobody i
bezwonnego rumianku.
Takie chwasty jak oset pozwalają się dość szybko
zwalczyć poprzez mulczowanie i koszenie.

Wieloletnie gatunki roślin rozwijają się tylko na płaskich rozetach glebowych, gdzie dopiero w drugim
roku uprawy rosną, kwitną i tworzą odpowiednie

27

®®

Mieszanka dla saren i zajęcy

Mieszanka nasion dla sarn i zajęcy...
Nie bez przyczyny ta mieszanka nosi taką nazwę. Jest celowo stosowana przez myśliwych,
na terenach, gdzie zwierzyna z rodziny jeleniowatych, stanowi obok nielicznych zajęcy,
główny rodzaj zwierząt łownych. Dobrane przez
nas najlepsze gatunki koniczyny i ziół stanowią
idealny pokarm dla zajęcy i zwierząt kopytnych.
Ta mieszanka jest wystarczająca, by przemówić do
zwierzyny z rodziny jeleniowatych i by spełnić swój
oczekiwany plan końcowy. W oparciu o słynny
siew saszetką nasion wykonywany przez leśników
siane są tylko drobne ziarna i kiełki. Dzięki temu
można siać tą mieszankę ręcznie na powierzchni
i można ją osadzić za pomocą ręcznego spulchniacza i kultywatora. Dzięki zastosowaniu tej mieszanki w terenie objętym ochroną zwierzyny łownej
będzie miał Pan zawsze pełny portfel!

Mieszanka nasion dla sarn i zajęcy
Numer artykułu 690486
koniczyna aleksandryjska, koniczyna szwedzka, sparceta, żółta i biała koniczyna, komonica
zwyczajna, mniszek. koniczyna krwistoczerwona,
nagietki, lucerna, krwawnik pospolity, koniczyna
Czas siewu
Norma wysiewu
Głębokość siewu
Czas kiełkowania
Wysokość roślin
Czas użytkowania

kwiecień do sierpnia
20 kg/ha
0,5-2 cm
14-21 dni
do 0,60 m
wieloletni

Mieszanka dla grubej i drobnej zwierzyny
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...uwielbiana „kindersztuba”
Wskazówki odnośnie uprawy patrz również
informacje od strony 34.
Pielęgnacja:
Mieszanka powinna być pielęgnowana regularnie,
by zachować jej charakter i by zapewnić tej uprawie
jej wartość odżywczą.
Obok koszenia, zgarniania (siano) i mulczowania
należy również zaopatrywać glebę w fosfor, potas,
magnez i wapno z kwasem węglowym.
Proponujemy dwa warianty uprawiania tej mieszanki:
Dwukrotnie koszony (jedno koszenie w czerwcu
i jedno we wrześniu) Koszenie takie gwarantuje
smaczny pokarm dla zwierząt przez wiele miesięcy
i zapewnia wartościowym gatunkom koniczyny lepszy wygląd i dłuższą żywotność.
Trzykrotne koszenie (w maju, lipcu i we wrześniu). Może być przeprowadzane na niewielkich
powierzchniach – przesiekach i polanach i w lesie
– za pomocą kosiarek bezworkowych. Poprzez rozkład siana powierzchnia nie wymaga nawożenia.
Proponujemy jednak by przez okres tych dwóch lat
kontrolowali wartość pH gleby.
Zaopatrzenie w składniki pokarmowe:
N = 0 Kg/ha; P/K/MgO = A >
(patrz informacje i tabele na stronie 34–37)

Mieszanka ziół dla zajęcy „Hasenapotheke”

Różnorodność ziół

Wyjadanie babki lancetowatej

Wiele gatunków ziół w połączeniu z wartościową koniczyną stanowi doskonały pokarm i doskonałe schronienie dla zwierzyny. Na swoich
nawet niewielkich powierzchniach, zaoferujcie
Państwa zwierzętom łownym tą niesamowitą
mieszankę ziół. Jako dosiew do naszych innych
wieloletnich mieszanek może pozytywnie wzbogacić roślinność danego terenu.

W naszej mieszance znajdą Państwo również niezbędne do życia zioła. Zastosowanie tej mieszanki
jest również bardzo ekonomicznym wyjściem.!

Już niewielkie powierzchnie o wymiarach 10 metrów na 10 metrów oferują zającom, królikom, jeleniom i pozostałej zwierzynie interesujące i zróżnicowane pożywienie. Zestawienie takich rośliny jak
dzwonki, dzika marchew, biedrzeniec, kminek zwyczajny, anyż są dość rzadko spotykane w naturze.

Mieszanka ziół dla zajęcy
„Hasenapotheke”(bez traw!)
Numer artykułu 690509 (opakowanie 1 kg)
Koniczyna żółta, koniczyna krwistoczerwona,
koniczyna czerwona i koniczyna szwedzka,
lucerna, kminek, dziurawiec, dzika marchew,
babka lancetowata, anyż, tasznik, fenkuł,
pietruszka, dzwonek, cykoria podróżnik,
biedrzeniec i koper
Czas siewu
Norma wysiewu
Głębokość siewu
Czas kiełkowania
Wysokość roślin
Czas użytkowania

kwiecień do lipca
10 kg/ha
0,5 cm
14–21 dni
do 1,25 m
wieloletni

Wskazówki odnośnie uprawy patrz również informacje od strony 34.
Pielęgnacja
Mieszanka powinna być pielęgnowana regularnie,
by zachować jej charakter i by zapewnić jej składniki odżywcze.
Proponujemy Państwu od drugiego roku stosowania tej mieszanki dwa sposoby jej uprawiania:
Jednorazowe koszenie – we wrześniu. Późne koszenie z zebraniem skoszonej masy gwarantuje
wykiełkowanie ziół, przy równoczesnym „odmłodzeniu” terenu.
Zaopatrzenie w składniki pokarmowe
N = 0 Kg/ha; P/K/MgO = A >
(patrz informacje i tabele na stronie 34-37)
Siew
Mieszanka ta wymaga drobnego podłoża, z dala
od dominujących ziół takich jak pokrzywa, perz,
szczaw i musi być odpowiednio wysiana. Należy
utrzymać normę wysiewu na poziomie 1 g na metr
kwadratowy. W przypadku siewu ręcznego zaleca
się zmniejszać jedno ziarenko z 20 ziarenkami piasku i dopiero, po zmieszaniu je zasiać.

Specjalna mieszanka dla drobnej zwierzyny
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Mieszanka pionierska

Mieszanka pionierska...

...na obrzeża lasów i dla przesiek leśnych

Pionierzy mają i zawsze mieli ciężko! Jeśli należą Państwo również do pionierów – uprawy
poletek łowieckich, albo jeśli zamierzają po raz
pierwszy zasiać surowe ziemie na przesiekach,
jałowiznach lub starych ugorach, ta mieszanka
idealnie pomoże Państwu w tej premierowej
uprawie!

będzie szata roślinna obsianego terenu. Jeśli te rośliny osiągają wysokość tylko kilku centymetrów, bo
brakuje im ważnych środków odżywczych, a mimo
to osiągają wysokość 30 do 40 cm, to mogą być
Państwo zadowoleni z uprawy. Po zalecanej dwuletniej uprawie siano i zielona masa stają się podstawą do tworzenia się humusu.

Nawet przy niewielkiej wartości pH i niewielkiej
zawartości środków odżywczych dojrzewają takie
rośliny jak gryka, żyto i owies o czarnych plewach,
gwarantujące zwierzynie pokarm o słodkim i aromatycznym smaku. Doskonałym polepszeniem
jakości żerowisk jest facelia, słodki łubin i malwa.
Za pomocą koniczyny i roślin motylkowych wytwarzany jest tlen, co sprawia, że dany teren jest miejscem bogatym w składniki odżywcze niezbędne do
przetrwania dla zwierząt łownych. Buraki ozime i
rzepak będą punktem odniesienia jak wyglądać

Mieszanka pionierska
Numer artykułu 690530
Żyto, malwa, owies o czarnych plewkach,
facelia, gryka, koniczyna, słodki łubin, koniczyna
biała, sparceta, rzepak, seradela i rzepik
Czas siewu
Norma wysiewu
Głębokość siewu
Czas kiełkowania
Wysokość roślin
Czas użytkowania

Koniec kwietnia do lipca
30 kg/ha
2 cm
7–14 dni
do 1,75 m
wieloletni

Mieszanka dla grubej i drobnej dla zwierzyny
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Pojedyncze gatunki nasion

Słonecznik

Niebieski łubin

Kapusta „Frostara”

Kapusta pastewna

W tabeli znajdą Państwo najczęściej poszukiwane gatunki nasion. Niezależnie od tego, czy szukają Państwo
środków do uzupełnienia stosowanych dotychczas mieszanek, czy do uprawy monokultury. Jeśli stwierdzą
Państwo brak któregokolwiek istotnego składnika, proszę poinformować naszego pracownika.
Numer
artykułu

®

Ochronne
pojedyncze
nasiona
pozbawiony

Zapotrzebowanie na
1.000 m2
20,0 kg

Czas siewu

Czas trwania
uprawy

44545

Bób „Taifun”

luty – sierpień

jednoroczne

Wskazówki odnośnie uprawy patrz również
informacje od strony 34.

44738

Koniczyna aleksandryjska „Alex”

3,5 kg

kwiecień – wrzesień

jednoroczne

Pielęgnacja
Brak koszenia i mulczowania! Przy odpowiedniej
uprawie i bez wystąpienia nadzwyczajnych, niesprzyjających uprawie okoliczności mieszanka ta
nie wymaga szczególnej pielęgnacji.

44570

Badeńska kukurydza

3,0 kg

kwiecień – maj

jednoroczne

44899

Żarnowiec miotlasty

3,0 kg

kwiecień – maj

wieloletnia

44770

Kozieradka pospolita „Trigonella”

2,0 kg

marzec – kwiecień

jednoroczne

44862

Nostrzyk biały

2,5 kg

kwiecień – sierpień

wieloletnia

44720

Gryka

10,0 kg

maj – lipiec

jednoroczne

Zaopatrzenie w składniki pokarmowe
N = 0-50 Kg/ha; P/K/MgO = A >
(patrz informacje i tabele na stronie 34-37)

44722

Gryka „Lifago”

10,0 kg

maj – lipiec

jednoroczne

44590

Sparseta „Ámbra”

15,0 kg

kwiecień – lipiec

wieloletnia

44729

Groch „Livioletta”

15,0 kg

kwiecień – sierpień

jednoroczne

Przed rozpoczęciem pierwszej uprawy należy
sprawdzić wartość pH i zawartość środków odżywczych w glebie (zawartość wapna w glebie). W
przypadku tej mieszanki nie powinna zostać przekroczona wartość pH 5,0.Składniki odżywcze mogą
być dostarczone do gleby w formie obornika bydlęcego lub kompostu, by pobudzić glebę do życia i
poprawić zawartość humusu w glebie.
W wyjątkowych sytuacjach można wspomóc regenerację gleby specjalną substancją użyźniającą
12N/12P/17K/2MgO. Całkowita ilość mieszanki
(400 kg/ ha = 40kg/1.000qm) została podzielona na
2 dawki, jedna zasiana po 14 dniach od początku
siewu, a druga 6 tygodni później. Między użyźnieniem gleby tlenem i jej wapniowaniem musi być
klika tygodni przerwy. Obok środków odżywczych
ważnymi elementami warunkującymi wzrost roślinności są woda i światło dzienne.

617155

Kapusta pastewna „Frostara”

0,5 kg

maj – lipiec

dwuletnie

12215

Kapusta pastewna „Grüner Ring”

0,5 kg

maj – lipiec

dwuletnie

617100

Kapusta pastewna westfalska kapusta pastewna

0,5 kg

maj – lipiec

dwuletnie

44710

Rzepak ozimy „Akela”

1,5 kg

koniec kwietnia – sierpień

jednoroczne
jednoroczne

44708

Rzepak ozimy „Licapo

1,5 kg

koniec kwietnia – sierpień

44780

Koniczyna żółta „Virgo Pajbjerg”

2,0 kg

kwiecień – sierpień

wieloletnia

44565

Gorczyca żółta „Litember”

2,0 kg

maj – wrzesień

jednoroczne

47345

Fenkuł włoski

2,0 kg

marzec – czerwiec

wieloletnia

617186

Rzepa

0,5 kg

maj – sierpień

jednoroczne

44800

Komonica zwyczajna „Leo”

1,5 kg

marzec – wrzesień

wieloletnia

44335

Kupkówka pospolita „Lidacta”

3,0 kg

marzec – wrzesień

wieloletnia

44884

Proso „Kornberger”

2,0 kg

maj – czerwiec

jednoroczne

44680

Malwa „Sylva”

10,0 kg

marzec – sierpień

wieloletnia

44881

Len „Lirina”

15,0 kg

kwiecień – sierpień

jednoroczne

44811

Koniczyna krwistoczerwona „Linkarus”

3,0 kg

kwiecień – sierpień

jednoroczne

Zamówienie
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Pojedyncze

®®

Wskazówki od LUFA dotyczące poboru próbek

Analizowane wartości są przekonujące dopiero po prawidłowo przeprowadzonej próbce gleby.

Czas

Jesień do wczesnej wiosny, lub po żniwach, jednak nie bezpośrednio po jej użyźnianiu, powtarzać co
dwa, trzy lata.

Narzędzie do pobierania próbek

Szpadle, łyżki, maszyny do poboru próbek, wiadra, plastikowe torebki, skrzynki i saszetki od LUFA,
wodoodporny mazak do oznaczania zbiorników z próbką.

Pobieranie próbek

Rzepa

Numer
artykułu
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Gryka

®

Ochronne
pojedyncze
nasiona

Rzodkiew

Zapotrzebowanie na
1.000 m2

Czas siewu

Pszczoły na facelii

Czas trwania
uprawy

44836

Lucerna 'Planet'

2,5 kg

Maj- Sierpień

wieloletnia

44713

Rzodkiew 'Brutus'

2,5 kg

Koniec kwietnia- sierpień

jednoroczne

44854

Koniczyna skręcona 'Maral'

2,0 kg

Kwiecień- Sierpień

jednoroczne

44702

Facelia 'Beehappy'

2,0 kg

Koniec sierpnia- wrzesień

jednoroczne

44370

Mozga trzcinowata

1,0 kg

Kwiecień- Sierpień

wieloletnia

44730

koniczyna czerwona Nemaro

2,0 kg

Marzec- wrzesień

wieloletnia

45050

Burak pastewny 'Eckdogelb'

1,0 kg

Marzec- maj

jednoroczne

45080

Burak pastewny 'Eckdorot'

1,0 kg

Marzec- maj

jednoroczne

44618

Czarna pszenica 'Zorro'

16,0 kg

Kwiecień- Czerwiec

jednoroczne

44765

Koniczyna szwedzka 'Aurora'

2,0 kg

Maj- Sierpień

wieloletnia

44580

Seradela

6,0 kg

Kwiecień- Sierpień

jednoroczne

44887

Soja 'Klaxon'

15,0 kg

Kwiecień- Czerwiec

jednoroczne

44707

Rzepak 'Liforum»

1,5 kg

Maj- wrzesień

jednoroczne

44503

Wyka jara 'Jose'

12,0 kg

Maj- Sierpień

jednoroczne

44878

Słoneczniki 'Peredovick'

3,0 kg

Maj- Sierpień

jednoroczne

44640

Łubin trwały

6,0 kg

Kwiecień- Sierpień

wieloletnia

44599

Trawa sudańska 'Nutri Honey'

2,0 kg

Koniec maja- środek lipca

jednoroczne

44642

Słodki niebieski łubin 'Boregine'

20,0 kg

Kwiecień- Sierpień

jednoroczne

44890

Silnie krzewiące się żyto leśne

9,0 kg

Maj- Październik

dwuletnie

44763

Biała koniczyna 'Liflex'
o obniżonej zawartości kwasów

2,0 kg

Marzec- wrzesień

wieloletnia

44062

Życica 'Fabio'

4,0 kg

Marzec- wrzesień

wieloletnia

44223

Wiechlina łąkowa 'Sunray'

2,5 kg

Marzec- wrzesień

wieloletnia

44691

Ozima kapusta właściwa 'Lenox'

1,0 kg

Koniec kwietnia- październik

dwuletnie

44519

Wyka ozima 'Dr. Baumanns'

12,0 kg

Czerwiec- wrzesień

dwuletnie

Zamówienie

✓	12 pojedynczych próbek należy pobrać z każdej powierzchni
(na krzyż i w poprzek; z jednego rogu do drugiego)
✓ szpadel wbić na wymaganą głębokość i wydobyć bryłki ziemi (poletko 30 cm; dzikie łąki 10-15 cm)
✓	W dołku należy zeskrobać sporą ilość ziemi z dołu do góry lub ziemię wydobyć z wykopu od
dołu do góry;
✓	pobranie próbki jest o wiele łatwiejsze za pomocą pobieracza próbek.
(Majsterkowicze mogą sami stworzyć takie urządzenie z rur wodociągowych)
✓	Pojedyncze próbki należy gromadzić w odpowiednim zbiorniku i je odpowiednio przemieszać.
✓	około 500 gram takiej mieszanki należy zapakować i opatrzyć odpowiednim opisem
(nazwisko i określenie powierzchni)

Wysyłka

Mogą Państwo oddać pobrane próbki i dokumentacje z poboru albo do dystrybucji na terenach wiejskich lub wysłać bezpośrednio do najbliższego LUFA w Państwa okolicy.

Koszty

Koszty przeprowadzenia takiego typu badania wynoszą między 10-15 Euro.

Adres

Informacje o najbliższym w Państwa okolicy Instytucie Rolnictwa otrzymają Państwo u:
Stowarzyszenie Niemieckich Rolniczych Zakładów Badawczych.
c/o LUFA NRW, Nevinghoff 40, 48147 Münster
Tel.: 02 51 / 237 6995
lufa@lwk.nrw.de

Podstawowe zasady uprawy poletka
łowieckie i dzikie łąki

Prosimy o uprawianie wszelkich mieszanek z taką
samą troską jakby to był Państwa główny plon. Nasze mieszanki wytrzymają bez koszenia, jednak
jest to dość ważne w kontekście dzikiej zwierzyny
łownej. W przypadku kłujących i niechcianych ziół
polnych (np kłujący perz) powinny zostać skoszone
skupiska tych chwastów.
Podstawowym błędem jaki popełniają początkujący
jest brak środków odżywczych w glebie takich jak
wapno, fosfor, potas i magnez. Drugim błędem jest
fałszywe założenie, że nasiona mieszanki dla dzikiej zwierzyny łownej nie powinny zostać głęboko
osadzone w łożu siewnym. Podstawowym warunkiem do zdrowego wzrostu roślinności i do wytworzenia się odpowiedniego pokarmu i pokrycie szaty
roślinnej dla środowiska zwierzęcego jest zaopatrywanie gleby w środki odżywcze. Przebadanie gleby
przez LUFA jest konieczne zwłaszcza na terenach,

które przez długi czas były ugorem lub w przypadku
pierwszej uprawy na tym terenie. Wiele powierzchni przeznaczonych na poletka łowieckie wykazują
braki lub zbyt dużą zawartość pojedynczych środków odżywczych. Proszę o zapoznanie się z wyżej
wymienionymi wskazówkami od LUFA.
1. W
 ymogi dotyczące miejsca uprawy naszej
mieszanki
1.1	Uprawa naszych mieszanek jest możliwa na
płaskich terenach, jak również na wyżej położonych terenach górskich. Zawarte w naszej mieszance składniki potrafią przetrwać w
miesiącach zimowych mrozy nawet do -15C°.
Zamarznięcie kilku składników takich jak (gorczyca, rzodkiew, facelia i gryka) jest konieczne
a nawet wskazane. Miejsca, do których dociera
niewielka ilość światła, jak np. wąskie przesieki
leśne o zacienieniu większym niż 40 % nie nadają się do uprawy.
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1.2	W przypadku gleb surowych może dochodzić
do deficytu roślin strączkowych wywołanego
brakiem bakterii nitryfikujących. Dopiero powtórzone zagospodarowanie terenu uprawnego w odpowiednie środki odżywcze (patrz
poz. 2.3 i 2.5 ) poprawia jakość uprawianej
powierzchni. Mimo deficytu niektórych składników mieszanka pionierska dba o zwiększenie ilości humusu na słabych glebach. Dba
również o odpowiednią strukturę gleby i o
przerośnięcie gleby korzeniami.
1.3	Wszelkie rośliny potrzebują takich środków
odżywczych jak wapno, fosfor, potas i magnez. Rośliny nienależące do roślin strączkowych są zdane nad dodatkową zawartość
tlenu. Na zbyt małe zaopatrzenie w środki
odżywcze cierpią przede wszystkim nowe
poletka uprawne. Tabele 1 i 2 pokazują ilość
danego środka odżywczego niezbędnego
do uprawy. W celu kontroli zawartości tych
środków odżywczych w glebie niezbędne jest
przeprowadzanie analizy gleby przed każdą
uprawą. Tylko w ten sposób uprawa ma sens.
"Odpowiednie użyźnienie gleby zapewnia roślinom niezbędne do rozwoju środki odżywcze.
Zbyt duża ilość nawozu szkodzi środowisku."
2. Techniki upraw
Dokładne przygotowanie gleby i łoża siewnego
to klucz do sukcesu w uprawie naszej mieszanki.
Błędy spowodowane niewystarczającą ilością substancji użyźniających na powierzchniach jałowych
nie da się skorygować. W najgorszym wypadku
źle zagospodarowane powierzchnie muszą zostać
przedwcześnie przeorane. Mieszanki nasion dla
dzikiej zwierzyny łownej nie zapobiegają rośnięciu
niechcianych ziół polnych. Jednak dzięki realizacji
zaleceń dotyczących uprawy poprzez kontrolę zacienienia jest możliwe zredukowanie liczby chwastów w uprawie. Takie rośliny jak psianka, rumianek, gwiazdnica, persicaria czy oset są zwalczane
dzięki naszej mieszance WSM. Redukcja takich
ziół jak pokrzywa czy szczaw ma miejsca skalę i
zależy od ilości skupisk ziół na danym terenie.
Nawet niedoświadczona osoba uprawiająca
pole może za pomocą kilku prostych kroków
wyhodować poletko łowieckie:
2.1	Przed rozpoczęciem uprawy należy pobrać
odpowiednią próbkę. Przyrządy do pobierania próbek i odpowiednie dokumenty można
otrzymać u dystrybutorów produktów rolniczych. Próbkę należy wysłać do rolniczego In-
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stytutu Badawczego (LUFA), gdzie za niewielką opłatą będzie ona przebadana pod kątem
zawartości w niej fosforu, potasu i magnezu a
także pod kątem wartości pH gleby.
2.2	Przed rozpoczęciem uprawy należy skruszyć
starą roślinność by pozostałe rośliny osiągnęły pełnię rozwoju.
2.3	Zredukować deficyt wapna zanim przystąpi
się do orania. Na powierzchniach piaszczystych należy stosować wapno kwasowęglowe
a na gliniastych wapno palone. Polepszenie
jakości gleby jest zauważalne dopiero po
upływie jednego roku do 3 lat. Wymagające
rośliny takie jak rzepak i kapusta nie dojrzeją
na kwaśnej ziemi. Wartość pH poniżej 5,3, jest
niekorzystna dla mieszanek (wyjątek stanowi
mieszanka pionierska). Należy dążyć do wartości pH w zakresie od 5,3 do 7,0 w zależności od rodzaju ziemi. Należy trzymać się ściśle
danych podanych w tabeli 1.
2.4	Powierzchnię należy przeorać dopiero bezpośrednio przed siewem. Im krótszy odstęp
czasu między przeoraniem a siewem, tym
bardziej skuteczne jest działanie naszych
mieszanek na poletku z ziołami. Po mrozowa sprawność roli oddziałuje pozytywnie jedynie w przypadku gleb gliniastych.
• Pług zostaje użyty, ponieważ on doskonale
zakopuje poletka z ziołami. Tylko tam gdzie
warstwa humusu jest niewielka, należy zastosować frezarkę. Powierzchnie sfrezowane są
mocniej obsiane ziołami niż te przeorane.

Tabela 1: Użyźnienie wapnem w zależności
od zapotrzebowania na mieszankę
Zapotrzebowanie na wapno w Kg/ha w zależności od
rodzaju gleby i wapna
Przeanalizowana
wartość pH
6,8 - 7,0
6,3 - 6,7
5,8 - 6,2
5,3 - 5,7
4,8 - 5,2

}

4,3 - 4,7
Poniżej 4,2
maksymalna
roczna dawka

Wapno z kwasem
węglowym (CaCo3)
Obszary uprawne

®®

Wapno palone
(CaO)

S

IS, sU

SsL, IU

SL, uL, L

UtL, tL, T

0

0

0

0

1.600

0

0

0

2.200

2.900

0

0

3.400

3.100

4.200

0

3.000

4.800

4.000

5.500

2.200

4.200

6.200

4.900

6.800

3.200

5.600

7.800

5.800

8.100

4.200

7.000

9.400

6.700

9.400

2.000

3.000

4.000

3.000

4.000
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Ustawienie
głębokości siewu

Ustawienie
intensywności siewu

... „zaraz się zacznie” ...

2.5	Większość mieszanek wymaga zawartości
W zależności od pogody i rodzaju gleby dalsze
B lub C takich składników jak fosfor, potas,
prace rolnicze mogą być realizowane po kilku
magnez, by osiągnąć największą wydajność.
godzinach lub nawet po kilku dniach. Proszę
Powierzchnie, które wykazują deficyt tych
uwzględnić czynniki wymienione pod pozycją
środków odżywczych są użyźnianie odpo2.4.
wiednim
przeoraniem.
Prosimy o przestrzeganie
Tabela 2:
Zapotrzebowanie na środki odżywcze
zaleceń odnośnie nawodanej miszanki w odniesieniu do odpowiedniej
żenia, zawartych w tabeli
klasy zawartości tych środków w glebie
2, a nie tych podawanych
Fosfor (P2O5), Potas (K2O) i Magnez (Mg)
przez LUFA. Jałowizny nie
Analiza rolniczej
Zawartości składników odżywczych na mg/100 g gleby,
powinny zostać nawożoJednostka badawcza (LUFA)
jprzy klasie zawartości tych składników odżywczych
ne lub zwapnione w tak
zwanym okresie jałowym.
Środek odżywczy rodzaj gleby
A
B
C
D
E
Tego typu ziemie, wyS
1-3
4-9
10-18
19-32
33>
korzystywane wcześniej
P2O5 IS, sU, ssL, IU, sL, UL, L
1-3
4-9
10-18
19-32
33>
rolniczo i posiadające
UtL, tL, T
1-5
6-13
14-24
25-38
39>
odpowiednią
zawartość
1-2
3-5
6-12
13-19
20>
środków odżywczych nie
S
wymagają dodatkowego
K2O IS, sU, ssL, IU, sL, UL, L
1-3
4-9
10-18
19-32
33>
użyźniania. By całkowicie
1-5
6-13
14-24
25-38
39>
UtL, tL, T
bezpiecznie zacząć upra>1
2
3-4
5-7
8>
S,
IS,
sU
wę należy pobrać próbkę
Mg
ssL, IU, sL, UL, L
1-2
3
4-6
7-10
11>
gleby przed rozpoczęUtL, tL, T
ciem się okresu jałowego.
1-3
4-5
6-9
10-14
15>
Wtedy istnieje możliwość
Podstawowe użyźnianie w kg/ha
przeprowadzenia
odpowiedniego nawożenia lub
80
60
0
0
0
P2O5
(superfosfat 18 % P)
rezygnacji z dalszej upra120
90
0
0
0
K2O
(40er Kornkali 40 % K)
wy.
Mg (siarczan magnezu 16 % (MgO)
40
30
0
0
0
2.6	Glebę po zaoraniu należy
pozostawić do osuszenia
(nie powinna już dłużej
brudzić), by uniknąć dodatkowego zbicia się roli.

Użyźnianie pogłowne w kg/ha
N

(saletra wapniowo
amoniakowa 27 % N)

50

50

50

50

50

Dystrybutorzy rolniczy udostępniają oferty na odpowiednie nawozy.
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2.7	Łoże siewne musi być odpowiednio przygotowane dzięki czemu rozprowadzanie nawozu
będzie łatwiejsze. Przygotowanie powierzchni
powinno nastąpić za pomocą takich urządzeń
jak siewnik rzędowy, brona, walec i siewnik.
Do oszczędzi Państwu dodatkowej pracy i zapobiegnie zbiciu się roli. W przeciwnym razie
należy zastosować bronowanie i spulchnianie
nawozu.
2.8	Możliwy czas wysiewu znajdą Państwo w tabelach niniejszego katalogu. Siew za pomocą
siewnika rzędowego daje najlepsze rezultaty.
Zaletami siewu maszynowego są zauważalne
szczególnie w ilości siewu i głębokości osadzania się nasion, a także w zaoszczędzeniu
czasu, który przeznacza się na dodatkowe
prace.

Ważne jest prawidłowe ustawienie urządzeń!
1.	Możliwą głębokość osadzania się nasion znajdą Państwo w tabelach niniejszego katalogu.
2.	Koła siewnika i poziom otwarcia klapy musi
być dopasowany do danego rodzaju nasion
zgodnie z zaleceniami producenta. Prosimy
o kontrolowanie tego, czy w danej mieszance
nie ma zawartości takich roślin jak bób, słoneczniki, łubin. Jeśli tak to powinny one zostać
odpowiednio wyciśnięte przez maszynę. Klapa siewnika powinna zostać otwarta na większą wysokość.
3.	Idealny odstęp między rzędami powinien wynosić 12,5 centymetra.
„Taki odstęp jest idealny dla lasów i dla
terenów, na których zwalczane są
wszelkiego rodzaju chwasty.“
4.	Liczbę nasion na hektar wyznacza się poprzez
odwracanie danej maszyny siewnej. Niedokładność w wysiewie za pomocą siewnika (10
procent na hektar) mają negatywny wpływ
na ostateczny sukces uprawy. Nie muszą się
Państwo obawiać rozdzielenia ziaren w maszynie. Prosimy o umieszczanie większej ilości ziaren w zbiorniku, tak by maszyna mogła
swobodnie pracować do końca. Reszta nasion
może zostać użyta po roku, kiedy jest przechowywana w ciemności, chłodzie i suchości

	Na poletkach łowieckich przeważa siew ręczny, choć i siew maszynowy ma swoje korzyści.
W przypadku siewu ręcznego ważne jest by
skierować odpowiednią ilość nasion na daną
wielkość powierzchni, by równomiernie rozprowadzić ziarna. Nasiona muszą być osadzone na głębokość 2 cm. Na lekkich glebach
nasiona muszą być wzmocnione walcem, by
osiągnąć lepszy ich wzrost. Ponieważ deficyt
nasion tą metodą siewu jest wyższy niż w
przypadku siewu maszynowego, proszę o doliczenie dodatkowej ilości nasion (15-20% na
ha (np.40 kg/ha zamiast 35 kg/ha).
2.9	Nawożenie pogłówne poletek łowieckich i
nowych terenów uprawnych Praktyka udowadnia, że te powierzchnie nie są w wystarczającym stopniu zaopatrywane w środki pokarmowe. Po przeprowadzeniu analizy gleby
konieczne jest jej użyźnienie i dodanie do niej
wapna. Równocześnie powierzchnie te nie
podlegają narażeniu na wyjedzenie roślinności przez zamieszkujące tamte tereny zwierzęta. Dla polepszenia konkurencyjności roślin
zaleca się użyźnienie gleby w roku uprawy
za pomocą tlenu (N) Pojedyncze użyźnienie
Sprawdzony środek użyźniający to np. 200
kg/ ha saletry wapienno-amoniakowej z 27 %
udziałem N, który odpowiada 54 Kg/ha całkowitej zawartości tlenu. Właściwy czas nawożenia pogłównego to 14-21 dni, kiedy zasiane
rośliny osiągną wysokość 10-15 cm.
2.10	Sensowne zagospodarowywanie poletek łowieckich Każdego roku przyznaje się tylko połowę powierzchni poletka na zasadzie rotacji,
co oznacza połowę czasu pracy i połowę kosztów. Zwierzynie łownej przysługuje więc dalej
tylko połowa powierzchni. Nasze mieszanki są
wytrzymałe nawet przez kilka lat.

Kiła kapusty przy jej pędach
(mieszanki zapobiegają temu)

Pytania- problemy- odpowiedzi
Oferujemy Państwu wysokiej jakości nasiona z najwyższą zdolnością kiełkowania. Mogą je Państwo
wypróbować za pomocą badania kiełkowania.
Co jednak w momencie, gdy powierzchnia nie odpowiada wyobrażeniom?
Za pomocą tego katalogu próbujemy Państwu
przedstawić liczne opisy naszych mieszanek. Dodatkowo dajemy Państwu cenne wskazówki dotyczące uprawy, korzystania i pielęgnacji Państwa
poletka.
Nie mamy oczywiście wpływu na siew, stosunki pogodowe, na szkodniki roślin i na choroby roślin, jak
również na zniszczenie roślinności poprzez wyjedzenie jej przez dziką zwierzynę łowną. Mamy jednak nadzieję pomóc Państwu udzielić odpowiedzi
na te pytania za pośrednictwem naszych konsultantów.

Stworzone przez Kiepenkerl mieszanki nasion dla dzikiej zwierzyny łownej
dojrzewają bez środków ochrony
roślin!
O czym często zapominamy, a co jest szczególnie
ważne: Rośliny do poletka łowieckiego firmy Kiepenkerl nie wymagają pielęgnacji przeciwko chwastom, szkodzącym roślinom organizmom takim jak
bakterie grzyby i wirusy.
Dzięki wyselekcjonowanym gatunkom i rodzajom
roślinności, przy równoczesnym równym stosunku
ilościowym składników mieszanki, udaje się uprawiać poletko i dziką łąkę bez żadnego deficytu roślinnego.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek
pytania to proszę o kontakt
z naszymi pracownikami.

Suchość
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Ślimaki

Mączniak na rzepaku
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Materiał w formie ilustracji w niniejszym katalogu jest objęty prawami autorskimi. Kopiowanie ilustracji jest dozwolone, tylko do celów realizacji zamówienia u Bruno Nebelung GmbH. Każde innego
rodzaju użycie materiału w formie ilustracji jest zakazane, chyba
że firma Bruno Nebelung GmbH udzieliła na to wcześniej pisemnej
zgody
Stan na 01.01.2017

