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Szanowni Państwo!
Warmia, Mazury i Suwalszczyzna to nie tylko kraina pięknych jezior, to także region z wielowiekową
tradycją w produkcji nasiennej. Moja rodzina już od pokoleń czerpie wiedzę i doświadczenie od rolników
z tego właśnie regionu. To dzięki ich pracy oraz naszemu zaangażowaniu i najnowocześniejszej technologii udało się nam wprowadzić na rynek nasiona klasy PREMIUM. Wysiewając je macie Państwo pewność,
że w Wasze ręce trafia produkt najwyższej jakości, starannie wyselekcjonowany, który zadowoli najbardziej wymagających.
Gwarancją naszej jakości jest zaangażowany zespół pracowników. Wspiera nas nazwa firmy, która pochodzi od nazwiska nadanego w 1498 roku przez jednego z ostatnich Jagiellonów. Zobowiązuje ona do
szczególnej postawy, dbałości o klientów i kontrahentów.
Z poważaniem
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HISTORIA FIRMY
Sowul & Sowul Sp. z o.o. jest doświadczoną firmą w branży rolniczej. Powstała w lutym
2003 roku jako firma rodzinna, stworzona przez
Przemysława, Mieczysława i Grzegorza Sowul.
Spółkę tworzą specjaliści z dużym doświadczeniem. Wśród naszych pracowników znajdują
się rolnicy z ponad 30-letnim stażem w branży
nasiennej oraz młodzi, pełni zapału absolwenci
Uczelni Rolniczych.

Największą wagę przykładamy do jakości
sprzedawanych produktów, profesjonalnej obsługi Klienta oraz szybkiej i sprawnej realizacji zamówień. Wiemy bowiem, że wiosna w rolnictwie
nie trwa wiecznie.
Podstawową działalnością firmy Sowul & Sowul jest kontraktacja i produkcja nasion do mieszanek traw:
• pastewnych – stosowanych do obsiewu łąk
i pastwisk, przeznaczonych do żywienia
zwierząt,
• gazonowych – przeznaczonych do trawników, ogrodów, działek, sadów, boisk, placów
zabaw, poboczy, obsiewu lotnisk, poboczy
i pasów zieleni wzdłuż dróg,
• drogowych – dla inżynierii środowiska,
• profi – mieszanki specjalistyczne na pola golfowe, profesjonalne boiska sportowe.

Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.
W roku 2007 firma Sowul & Sowul stała się pełnoprawnym członkiem i udziałowcem Hodowli
Roślin Bartążek Grupa IHAR. Jesteśmy przekonani, że inwestując w rozwój i rodzimą, polską
markę osiągniemy wyznaczone cele i będziemy mogli wspólnie z naszymi Klientami wyznaczać nowe kierunki badań nad
nieznanymi dotąd odmianami traw i roślin
bobowatych. Będąc świadomymi faktu, że
to proces długotrwały, w roku 2009 zakupiliśmy obiekty Centrali Nasiennej w Biskupcu
na Warmii, która jest aktualnie siedzibą firmy.
W latach 2011-2013 zakład w Biskupcu przeszedł gruntowną modernizację. Wyposażony w
najnowszą technologię stał się jednym z najlepszych i najbardziej wydajnych zakładów nasiennych w Polsce pn.-wsch. Również w roku 2013
firma otrzymała akredytację WIORiN i obecnie
dysponuje laboratorium, mogącym wystawiać
świadectwa oceny laboratoryjnej, które są uznawane w całej Europie. W 2014 roku uruchomiliśmy
drugą linię do czyszczenia nasion, dzięki czemu
rozpoczęliśmy eksport m.in. do: Rosji, Niemiec,
Włoch, Szwajcarii i Holandii. Obecnie w ofercie
Sowul & Sowul Sp. z o.o. poza kontraktacją
i sprzedażą traw znajdują się: kontraktacja, produkcja i sprzedaż zbóż, nasion ekologicznych,
nasion roślin bobowatych, rzepaku, kukurydzy,
gryki oraz sadzeniaka ziemniaka.

Mieszanki są wytwarzane głównie z nasion
pochodzenia polskiego, które w znacznym stopniu produkowane są na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego, na mocy umów kontraktacyjnych z rolnikami.
Przy opracowywaniu receptur korzystamy
z doradztwa kadry naukowo-technicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Ośrodka
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SCHODOWY SYSTEM KORZENIOWY
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Użytki zielone mają duże wymagania wodne, jeśli stawiamy im za cel osiągnięcie 3 do 4
pokosów. Rok 2015 pokazał, że najlepsze plony
uzyskiwano z zasiewów w roku bieżącym lub poprzednim a łąki trwałe w 4 i 5 roku użytkowania
plonowały słabo.
Firma Sowul przeanalizowała technologię
produkcji pasz objętościowych u 50 rolników z
Polski północno-wschodniej. Wnioski są bardzo
ciekawe i zaskakujące dlatego chcę się nimi z
Państwem podzielić.
Najlepsze efekty dały łąki obsiane późnym
latem 2014 roku, które były uprawiane pod
obornikiem, opryskane wiosną od chorób
grzybowych i trzykrotnie nawożone dolistnie. Najlepszy rolnik zebrał 3 pełne pokosy i połowę czwartego.
Całkiem dobrze poszło rolnikom na użytkach
trwałych 3 i 4 letnich, którzy dysponowali średnim pH 6,7 i w ostatnich latach uporządkowali nieco melioracje. W gronie tych rolników był
także hodowca stosujący pierwszy rok nawozy

dolistnie. Jemu udało się zebrać 3 pokosy w 4
roku użytkowania pola, na którym była wysiana Krasula (ze schodowym systemem korzeniowym).Potwierdziła się także zasadność stosowania mieszanki Luśka, która dała pierwszy pokos
w mieszance z trawą 50 – 50 %, drugi z przeważającą ilością lucerny – 95 % i trzeci, w którym
udział traw nie przekraczał 20%. Pasza ładnie się
zakisiła i chętnie jest pobierana przez zwierzęta. Warunek był jeden: pH min. 6,5 a miejscami
dochodziło do 7,7 co na polu i przyczepie było
widoczne po masie plonów. Wnioski, które płyną
z tego badania jasno potwierdzają, że zasadność
stosowania wysokiej genetyki nie ulega wątpliwości, a właściwe nawożenie gwarantuje plon
nawet w ekstremalnych warunkach.
Trawy w tym zboża nie umierają z braku
wody! Susza glebowa nie oznacza dla roślin katastrofy jeśli stosuje się nawozy dolistne. Dzięki
prawidłowemu dokarmianiu przy odpowiedniej wilgotności powietrza, rośliny będą właśnie
z niego czerpały wodę.
W naszej opinii kolejny rok z rzędu wyróżnia
się nasz schodowy system korzeniowy, który obchodzi 8 urodziny i pomógł już wielu rolnikom.

[cm]

Nasiennictwo to sektor przemysłu rolno –
spożywczego odpowiadający za wdrożenia najnowszych osiągnięć genetyki. Od ludzi pracujących z nasionami wymaga się wiedzy, dbałości
o szczegóły i rzetelności. Wymagania te stawia
się nie tylko pracownikom Centrali Nasiennych
ale również rolnikom. Nawet najlepsza genetyka nie jest w stanie obronić się przed niepoprawnie przeprowadzonymi zabiegami agrotechnicznymi. W roku 2015 przy deficycie wody,
niedociągnięcia popełniane przez rolników oraz
hodowców bydła decydowały o opłacalności
produkcji. Spadki plonów obnażyły brak wiedzy
na temat nawożenia i zapobiegania parowaniu
wody.

System ten musi być wspierany przez reżim technologiczny dokarmiania roślin w którym coraz
większą wagę będą odgrywały nawozy dolistnie.
Aby siew nasion był przyjemnością rolnicy
muszą się kształcić i dostosowywać technologię
produkcji do zmieniających się warunków rynkowych, w których co raz ważniejsze będą nieprzewidywalne zmiany pogodowe.
Z życzeniami udanych siewów i obfitych plonów.
Przemysław Sowul
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„Choroby najczęściej występujące w okresie suszy na użytkach zielonych„
– prof. dr hab. Tomasz P. Kurowski

Suche lata nie sprzyjają rozwojowi i plonowaniu
traw. Rośliny żyją w stresie, a w związku z tym są narażone na atak ze strony tzw. patogenów słabości. Najczęściej są nimi grzyby, które wykorzystują osłabienie
roślin i atakują je w sposób masowy.
Najgroźniejszymi spośród nich są fuzariozy, powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium. Uszkadzają
one trawy we wszystkich fazach ich rozwoju. W początkowym okresie rozwoju roślin mogą powodować
placowe zamieranie siewek, a później przyczyniać się
do wypadania starszych roślin, co objawia się powstawaniem plam w starszej darni. Uszkodzone trawy mają
brązowo-czarne korzenie i rozłogi. Rośliny zamierają.
Ważną gospodarczo chorobą może być mączniak
prawdziwy zbóż i traw (Blumeria graminis). Patogen rozwija się głównie na roślinach rosnących w niesprzyjających warunkach siedliskowych, m.in. w cieniu
lub półcieniu. Poraża wiele gatunków traw, ale najbardziej podatna na niego jest wiechlina łąkowa, chociaż
występuje znaczne zróżnicowanie odmian. Porażone
przez grzyb liście mają mączysty nalot, składający się
z grzybni i zarodników konidialnych. Przy silnym ataku
choroby liście żółkną, a następnie zamierają i zasychają.
Chorobą ujawniającą się na trawach po okresie
upałów, gdy ich wzrost uległ spowolnieniu, jest rizoktonioza traw. Powodują ją grzyby Rhizoctonia solani
i R. zeae. Atakuje wiele gatunków traw. Objawy w darni mają postać okrągłych plam, wstęg lub pierścieni.
Plamy są zabarwione na brązowo z wyraźną wodnistą
krawędzią. Patogeny nie porażają roślin, które są w dobrej kondycji.

„Wpływ suszy na wartość pokarmową zbieranych zielonek” – dr hab. Cezary Purwin prof. UWM

Występowanie długich okresów suszy ma przede
wszystkim wpływ na wielkość plonu roślin pastewnych. Obniżeniu ilości zielonki towarzyszy wzrost w
niej zawartości suchej masy. Skład chemiczny suchej
masy ulega zmianom, które obniżają wartość pokarmową zbieranej zielonki. Bezpośrednimi skutkami suszy
wpływającymi na pogorszenie jakości plonu jest wypadanie lub obniżanie udziału w runi gatunków roślin
bardziej wrażliwych na brak wody, wzrost udziału
martwych części roślin w zbieranej zielonce oraz
przyspieszone dojrzewanie (starzenie) roślin.
Martwe części roślin głównie liści dotyczą przede
wszystkim porostu trawiastego. Ilość martwych części
roślin na pastwisku ma ogromny wpływ na jakość paszy. Zmiany w składzie gatunkowym runi podczas suszy,
polegają na ograniczeniu udziału w zielonce życic oraz
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wzrost udziału gatunków traw najlepiej znoszących
braki wody tj. kupkówka pospolita i kostrzewa trzcinowa, co w konsekwencji prowadzi do zmian składu
chemicznego zbieranej paszy. Koniczyny, które mają
wyższe optimum temperatury dla wzrostu niż większość traw, są bardziej aktywne wzrostowo podczas
lata. Jednak większość z nich jest bardziej wrażliwa na
deficyt wody niż trawy. Wyjątek stanowi tu koniczyna
łąkowa. Wypadanie z porostu koniczyn powoduje obniżenie zawartości białka oraz jego jakości.
Wszystkie rośliny pastewne podczas suszy wykazują spowolnienie wzrostu i jednocześnie przyśpieszoną
dojrzałość, która objawia się zwiększeniem udziału łodyg zmniejszeniem udziału liści. Trawy mają grubsze i
krótsze liście, głębsze redlenia na powierzchniach liścia zmiany te mają na celu zmniejszenie utraty wody.
Jednocześnie wzrasta udział ścian komórkowych we
wszystkich częściach roślin. Skutkiem takich procesów
jest wzrost zawartości włókna oraz obniżenie zawartości białka i cukrów rozpuszczalnych w zielonce. Wyjątek może stanowić lucerna, w której podczas
suszy może wzrastać udział liści w stosunku do łodyg
i w efekcie poprawia się wartość pokarmowa zielonki
jednak dzieje się to przy drastycznym obniżeniu ilości
zbieranej paszy.
Podczas suszy mogą akumulować się w zielonkach
substancje antyżywieniowe tj. alkaloidy i azotany.
Konsekwencją rozwoju pasożytniczych roślin towarzyszących trawom jest produkcja alkaloidów takich jak
lolitrem w życicy oraz ergovalina w życicy i kostrzewie. Alkaloidy te są typowe i lokalizują się w dolnych
częściach roślin. Są one w małym stopniu pobierane
podczas wypasu przez bydło w normalnych warunkach, jednak podczas wypasu w okresie suszy zwierzęta będą bardzo nisko przygryzać rośliny i pobranie tych
substancji może się zwiększyć. Koncentracja ergovaliny
w wyniku suszy może wzrastać w liściach i łodygach
i jest toksyczna dla bydła.
Reakcja kukurydzy na suszę polega na drastycznym
zmniejszeniu udziału ziarna i w efekcie skrobi w zbieranej biomasie. W przypadku suszy nie należy opóźniać zbioru tak jak w normalnych latach. Należy wręcz
przyśpieszyć zbiór w celu zachowania jak największej
ilości zielonych liści i łodyg. Opóźnianie zbioru i tak nie
zwiększy ilości skrobi w zielonce, natomiast obniży zawartość cukrów rozpuszczalnych, pogorszy strawność
substancji organicznej oraz zwiększy ryzyko zagrzewania kiszonek uzyskanych z takiej biomasy. Ponadto
w roślinach C4 takich jak kukurydza, sorgo podczas
suszy zmniejsza się aktywność reduktazy azotanowej
(enzymu rozkładającego azotany) co może doprowadzi
do zwiększenia się zawartości azotanów do poziomu
toksycznego.
KATALOG NASIENNY

85 ha użytków rolnych, 50 szt. krów dojnych, 9100 kg mleka za ostatnie 12 miesięcy,
przy białku na poziomie 3,5-3,6% i tłuszczu
4,3% – tak w wielkim skrócie można opisać
jedno z najlepszych gospodarstw mlecznych
w naszym regionie, należące do Pana Tadeusza Aramowicza z miejscowości Blanki k. Lidzbarka Warmińskiego.
„Współpracę z firmą Sowul rozpocząłem
w kwietniu 2011 roku. Wcześniej wysiewałem mieszanki traw wiodącej firmy zachodniej. Po srogiej
bezśnieżnej zimie, która w 2011 roku przerzedziła
moje użytki zielone, chciałem spróbować mieszanek, które po pierwsze stawiałyby na polskie odmiany, po drugie cechowałaby je odporność na
mróz i choroby i po trzecie ich skład pozwalałby
na dłuższe, intensywne użytkowanie. Za namową
przedstawiciela firmy Sowul & Sowul spróbowałem mieszanki Smakovita pastwiskowa, następnie
Smakovita łąkowa a ostatnio także kośno-pastwiskowej. Próbuje je do tej pory w sumie na 27 ha,
uzyskując średnio 4-5 pokosów. W roku bieżącym
było to natomiast 3,5 pokosu ze względu na bardzo

www.sowul.pl

trudne warunki pogodowe. Uważam, że decyzja,
którą podjąłem w 2011, czyli rozpoczęcie współpracy z firmą Sowul & Sowul była jak najbardziej
słuszna.”

Sowul&Science
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SMAKOVITA - POLSKA TRAWA WYSMIENITA
WYŚMIENITA

LINIA

MIESZANKI TRAW DLA KRÓW WYSOKOWYDAJNYCH

SMAKOVITA - POLSKA TRAWA WYSMIENITA

Mieszanki traw linii Smakovita zostały opracowane z myślą o prozdrowotnym oddziaływaniu na
organizm krów wysokowydajnych. Skład gatunkowy i odmianowy pozwala na zbiór jakościowych
zielonek, kiszonek lub sianokiszonek, które oprócz wysokiej zawartości białka i energii zawierają
naturalne tokoferole i karotenoidy.

ŁĄKOWA
• festulolium
• wiechlina łąkowa
• życica trwała 4n wczesna
• życica trwała 4 n późna
• życica mieszańcowa
• kostrzewa łąkowa
• tymotka łąkowa
• koniczyna szwedzka
• kostrzewa trzcinowa
• koniczyna łąkowa

15%
15%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%

Mieszanka wieloletnia, przeznaczona do zakładania trwałych łąk zarówno
na glebach organicznych jak i glebach mineralnych o uregulowanych stosunkach wodnych. Polecana do użytkowania kośnego przez okres 5-6 lat.
Odporna na okresowe zalewy. Wysoko plonuje na dobrze uwilgotnionych
siedliskach naturalnych jak również na gruntach ornych do kl. I-IVb. Gwarantuje wysokie plony wysokobiałkowej i smakowitej paszy. Dobrze odrasta po
skoszeniu. Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę, siano i susz. Doskonale
nadaje się do podsiewów.
Liczba pokosów: 3-5/rok
Optymalne pH: 6,5 (gleby organiczne 5,5)
Norma wysiewu: 30 kg

KOŚNO-PASTWISKOWA
• życica trwała 2n późna
• festulolium
• życica trwała 4n wczesna
• życica trwała 4n średnia
• życica mieszańcowa
• kostrzewa łąkowa
• tymotka łąkowa
• koniczyna łąkowa
• kostrzewa trzcinowa
• koniczyna biała

15%
15%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%

Trwała mieszanka kośno-pastwiskowa wysoko plonująca przez okres 5-6 lat.
Zalecana dla gospodarstw o wysokim poziomie produkcji mleka i mięsa. Nadaje się do obsiewu gleb mineralnych i organicznych o uregulowanych stosunkach wodnych i okresowo podsychających. Na gruntach ornych dobrze plonuje
na kl. I-V Mieszankę cechuje zwiększona odporność na zaleganie okrywy śnieżnej. Szybko odrasta po spasieniu, jak i po skoszeniu. Gwarantuje wyrównane
plonowanie pokosów. Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę, siano i do
bezpośredniego skarmiania. Doskonale nadaje się do podsiewów.
Liczba pokosów: 3-5/rok
Optymalne pH: 6,5
Norma wysiewu: 35 kg

PASTWISKOWA
• życica trwała 2n późna
• życica trwała 4n średnia
• życica trwała 2n wczesna
• życica mieszańcowa
• kostrzewa łąkowa
• wiechlina łąkowa
• koniczyna biała
• tymotka łąkowa
• kostrzewa trzcinowa
• kostrzewa czerwona
• kupkówka pospolita
odm. późne
• komonica
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15%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
7%
5%
5%
5%
3%

Wieloletnia mieszanka polecana do obsiewu stanowisk o mniejszej zasobności w składniki pokarmowe i wodę. Udaje się na lżejszych glebach mineralnych oraz okresowo przesuszających się glebach organicznych. Okres użytkowania 5-7 lat. Udaje się na gruntach
kl. IV-VI. Bujnie odrasta po spasieniu jak i skoszeniu. Mieszanka bogata w cukry
i białko o korzystnym składzie aminokwasowym. Cechuje ją również wysoka
strawność. Mieszanka o podwyższonej zawartości energii, polecana dla bydła
opasowego i wysokowydajnych krów mlecznych, przeznaczona do bezpośredniego skarmiania jak również na siano i sianokiszonkę.
Liczba pokosów: 3-5/rok
Optymalne pH: 6,5
Norma wysiewu: 35 kg

KATALOG NASIENNY

• życica wielokwiatowa
• życica trwała/
mieszańcowa
• życica westerwoldzka

60%
20%
20%

Mieszanka traw przeznaczona do 2-letniego intensywnego użytkowania kośnego na stanowiskach mineralnych żyznych i średnio żyznych o uregulowanych
stosunkach wodnych. Bardzo dobrze reaguje na nawożenie azotem (oprócz
gnojowicy!). Udaje się na gruntach kl. I-IVa. Mieszanka charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością cukrów (energii) i rekordowym wysokostrawnych plonem (160-200 dt S.M./ha), który znacząco przewyższa mieszanki trwałe. Dobrze
sprawdza się jako poplon. Wysiana w I dekadzie sierpnia po 8 tyg. jest w stanie
odwdzięczyć się wysokim plonem zielonej masy.
Liczba pokosów: 4-6/rok
Optymalne pH: 6,5
Norma wysiewu: 40 kg

Z LUCERNĄ SOWUL
• lucerna siewna
• festulolium/
kostrzewa łąkowa

70%
30%

Mieszanka przeznaczona do 3-4 letniego intensywnego użytkowania kośnego
na stanowiskach mineralnych żyznych i średnio żyznych. Bardzo dobrze znosi
okresowe susze i nie toleruje stanowisk o wysokim poziomie wód gruntowych.
Wysoko plonuje na gruntach klasy I-IVb. Mieszanka dzięki wysokiemu udziałowi lucern charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością białka w zielonej masie.
Udział lucerny mieszańcowej podwyższa trwałość mieszanki na glebach o lekko kwaśnym odczynie. Dodatek wysokostrawnych gatunków traw podwyższa
wierność plonowania mieszanki w okresach nadmiaru wilgoci, poprawia zakiszanie i daje możliwość produkcji siana.
Liczba pokosów: 3-4/rok
Optymalne pH: 6,5-7
Norma wysiewu: 25 kg/ha

Z TYMOTKĄ SOWUL
• tymotka łąkowa
• festulolium/kostrzewa
łąkowa
• koniczyna łąkowa/
szwedzka

45%
30%
25%

Mieszanka przeznaczona do 3-letniego użytkowania kośnego na stanowiskach
mineralnych żyznych i średniożyznych o uregulowanym poziomie wód gruntowych. Wysoko plonuje na gruntach klasy I-IVb. Mieszanka charakteryzuje się
wysokim plonowaniem zielonej masy i wysokostrawnego białka. Mieszanka toleruje lekko zakwaszone gleby oraz okresowo wyższy poziom wód gruntowych.
Liczba pokosów: 3-4/rok
Optymalne pH: 6,5
Norma wysiewu: 25 kg/ha

PODSIEW SOWUL
• życica trwała średnia
• życica trwała późna
• życica trwała wczesna
• życica westerwoldzka/
mieszańcowa

40%
30%
20%
10%

Mieszanka przeznaczona do podsiewu intensywnie użytkowanych łąk oraz
pastwisk na stanowiskach mineralnych żyznych i średniożyznych o uregulowanym poziomie wód gruntowych. Skuteczna przy podsiewie gruntów klasy I-IVb.
Zastosowanie kilku szybko kiełkujących odmian życicy trwałej, pozwala na równomierny rozkład plonu w kolejnych odrostach o wysokiej zawartości cukrów
i strawności. W przypadku podsiewu wiosennego wymagane jest koszenie
pielęgnacyjne! Prawidłowo wykonany podsiew pozwala na wzrost plonowania
użytku zielonego przez okres 3-4 lat.
Optymalne pH: 6,5
Norma wysiewu: 20-25 kg/ha (podsiew
wiosenny lub późno-letni)

www.sowul.pl
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SMAKOVITA - POLSKA TRAWA WYSMIENITA
WYŚMIENITA

SPEED SOWUL

POLSKIE NASIONA TRAW

MIESZANKI PASTEWNE NA GLEBY MOZAIKOWATE

Młodzi rolnicy z miejscowości Dąbrowa
Cherubiny k. Czyżewa (woj. podlaskie), Małgorzata i Marek Skarżyńscy prowadzą gospodarstwo rolne na powierzchni 45 ha z czego
70% stanowią użytki zielone. Wydajność
mleczna stada liczącego 45 krów wynosi 9,5
tys. litrów rocznie od sztuki.
„Z firmą Sowul & Sowul rozpoczęliśmy współpracę wiosną tego roku za namową jednego
z doradców – Pana Sebastiana. Do tej pory zaopatrywaliśmy się w mieszanki zagranicznych
firm, niestety niektóre z nich nie plonowały najlepiej na naszych glebach (klasy gleb: 3b, 4a i 4b).
Wiosną po wykonaniu przez doradcę analizy pH
gleby zdecydowaliśmy się na mieszankę Krasula
Premium z dodatkiem mieszanki szybkorosnącej
Rokita, która pełniła funkcję ochronną w zasiewie.
Do tej pory trawy były wysiewane ze zbożami jarymi jako wsiewka. W tym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na siew z trawą ochronna. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dobranych mieszanek.
Jak wiadomo bieżący rok był bardzo specyficzny.
Susza panująca w Polsce doprowadziła do zniszczenia znacznej części starych plantacji traw, znacząco ograniczając zaplecze paszowe dla bydła.
10

Mimo niesprzyjających warunków byliśmy pozytywnie zaskoczeni tempem odrastania Krasuli Premium z Rokitą i tym, że mieszanki te pozwoliły nam
na zebranie 2,5 pokosu w tym sezonie.
W przyszłym roku po konsultacjach z doradcą planujemy podsiew mieszankami firmy Sowul.
Doświadczenie zdobyte w tym trudnym dla mleczarstwa roku uczy nas, że tylko sprawdzone mieszanki są w stanie zapewnić odpowiednią ilość
jakościowej paszy dla naszego stada oraz pozwolą
na zwiększenie jego obsady.”

KATALOG NASIENNY

NOWOŚĆ NA TORFY

Mieszanka łąkowa ANULA na gleby wilgotne
i optymalnie wilgotnie

Mieszanka kośna ANULA PREMIUM
na gleby torfowe i wilgotne
• życica trwała
• tymotka łąkowa
• wiechlina łąkowa
• kostrzewa trzcinowa
• mietlica biaława
• kostrzewa łąkowa
• koniczyna szwedzka
• życica wielokwiatowa
• koniczyna łąkowa

• życica trwała (min. 2 odmiany) 28%
20%
• tymotka łąkowa
15%
• wiechlina łąkowa
15%
• kostrzewa trzcinowa
5%
• festulolium
5%
• życica wielokwiatowa
5%
• koniczyna szwedzka
5%
• koniczyna łąkowa
2%
• mietlica biaława

20%
20%
15%
10%
10%
10%
7%
5%
3%

Trwała mieszanka kośna o dużym potencjale plonowania. Przeznaczona
na gleby organiczne, jaki i mineralne o wysokim poziomie
wód gruntowych. Odporna na okresowe zalewy. Bardzo
dobra wydajność zielonej masy o doskonałej smakowitości
i wysokiej strawności. Przeznaczona na kiszonkę i zielonkę.
Wykorzystywana również przy podsiewach.

Mieszanka wieloletnia przeznaczona
na gleby organiczne (torfowe) wilgotne i bardzo wilgotne. Jest to typowa mieszanka kośna,
której budowa systemu korzeniowego charakteryzuje się
odpornością na rozrywanie i przesuszanie co jest charakterystyczne dla mieszanek torfowych. Zwiększony udział
mietlicy białawej oraz koniczyny szwedzkiej zapewnia stabilne plonowanie na glebach organicznych. Przeznaczona
na kiszonkę i zielonkę.

Norma wysiewu 35 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IV klasy

Norma wysiewu od 30 do 35 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IV klasy

NOWE, LEPSZE ODMIANY

NOWY SKŁAD

Mieszanka kośno-pastwiskowa KRASULA na
gleby optymalnie wilgotne i okresowo posuszne

Mieszanka kośno-pastwiskowa KRASULA
PREMIUM na gleby optymalnie wilgotne

• życica trwała (min. 2 odmiany) 28%
15%
• tymotka łąkowa
• życica mieszańcowa /
10%
kupkówka pospolita
10%
• życica wielokwiatowa
10%
• kostrzewa trzcinowa
10%
• kostrzewa czerwona
• kostrzewa szczeciniasta 5%
5%
• koniczyna łąkowa
5%
• lucerna siewna
2%
• mietlica biaława

• życica trwała (min. 2 odmiany) 28%
15%
• tymotka łąkowa
10%
• festulolium
10%
• życica wielokwiatowa
10%
• kostrzewa trzcinowa
5%
• kostrzewa czerwona
5%
• kostrzewa łąkowa
5%
• wiechlina łąkowa
5%
• koniczyna łąkowa
5%
• lucerna siewna
2%
• mietlica biaława

Mieszanka wieloletnia o wysokiej
trwałości i mrozoodporności, wyróżniająca się schodowym systemem korzeniowym „STOP
SUSZY”. Przeznaczona na stanowiska zmienne pod kątem
wilgotnościowym. Charakteryzuje się wysokim plonem
zielonej masy zarówno w użytkowaniu kośnym, jak i pastwiskowym. Przeznaczona na kiszonkę, zielonkę i siano.

Mieszanka wieloletnia typu kośnego, przeznaczona na stanowiska
o uregulowanych stosunkach wodnych i gruntach ornych.
Charakteryzuje się wysoka strawnością i dobrym odrostem
dającym minimum 4 pokosy w roku. Podwyższona zawartość cukrów rozpuszczalnych ułatwia proces zakiszania,
podnosi smakowitość. Dobrze zbilansowany skład (białko do energii) umożliwia dłuższe przechowanie kiszonek
Przeznaczenie: kiszonka.

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby II-V klasy

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IVb klasy

www.sowul.pl
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POLSKIE NASIONA TRAW

NOWE, LEPSZE ODMIANY

Z POLSKĄ KUPÓWKĄ

NOWE ODMIANY MIĘKOLISTNEJ KOSTRZEWY TRZCINOWEJ

Mieszanka pastwiskowa (pastwiskowo-kośna)
MUĆKA na gleby suche

Mieszanka kośno-pastwiskowa
Mućka PREMIUM

POLSKIE NASIONA TRAW

• życica trwała
• kostrzewa trzcinowa
• kupkówka pospolita
• tymotka łąkowa
• życica wielokwiatowa
• kostrzewa czerwona
• kostrzewa szczeciniasta
• wiechlina łąkowa
• koniczyna biała
• lucerna siewna

• życica trwała
• kostrzewa trzcinowa
• życica mieszańcowa
• tymotka łąkowa
• życica wielokwiatowa
• kostrzewa czerwona
• kostrzewa szczeciniasta
• wiechlina łąkowa
• lucerna siewna
• koniczyna biała

20%
15%
15%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
5%

20%
15%
15%
10%
10%
10%
5%
5%
7%
3%

Mieszanka wieloletnia przeznaczona
na stanowiska mniej żyzne i ubogie
w wodę. Na glebach o uregulowanych
stosunkach wodnych reaguje znacznym wzrostem wydajności. Dobrze znosi przygryzanie
i udeptywanie. Doskonale nadaje się również do produkcji
siana i kiszonki. Daje paszę o wysokiej jakości.

Mieszanka wieloletnia z dużym
udziałem życicy mieszańcowej, odpornej na suszę. Pozwala uzyskać
poprawę plonowania. W składzie zastosowano miękkolistne odmiany kostrzewy trzcinowej
o podwyższonej strawności, które nie utrudniają pobierania w czasie wypasu i poprawiają zakiszanie. Łąki zakładane w oparciu o tę mieszankę charakteryzują się bardzo
dobrym zagęszczeniem runi oraz niską wrażliwością na
używanie ciężkiego sprzętu, natomiast pastwiska cechuje
znakomita odporność na przygryzanie i udeptywanie.

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby II-VI klasy

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IVb klasy

Mieszanka kośna LUŚKA

RHIZOBIUM

SUPER BIAŁKO!

Specjalistyczna mieszanka wieloletnia przeznaczona
na gleby mineralne, żyzne o uregulowanych stosunkach wodnych i okresowo suchych. Trawy zabezpieczają plon zielonej masy przez pierwsze dwa lata od
zasiewu, w trzecim roku ustępując lucernie. Obecność traw bogatych w cukry ułatwia również zakiszanie, a 40% udział lucerny siewnej zapewnia wysokie i wyrównane plony o dużej zawartości białka.
Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę i siano.
Przypominamy: Lucerna jest szczególnie wrażliwa na niskie pH gleby – poniżej 5,5!
• lucerna siewna
• życica trwała
• tymotka łąkowa
• życica mieszańcowa
• życica wielokwiatowa
• festulolium

40%
15%
15%
10%
10%
10%

Norma wysiewu od 25 do 35 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IVa klasy
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Mieszanka kośna STOP SUSZY

• życica mieszańcowa
• życica trwała 4N
• kostrzewa trzcinowa
• kupkówka pospolita
• stokłosa
• lucerna siewna
• koniczyna łąkowa/perska

NOWOŚĆ Z OTOCZKOWANĄ KUPKÓWKĄ

30%
20%
20%
10%
10%
7%
3%

Trwała mieszanka wieloletnia charakteryzująca się
szybką zdolnością kiełkowania, przeznaczona na gleby
mineralne średnio żyzne i słabe, ubogie w wodę. Udział
kostrzewy trzcinowej, kupkówki pospolitej oraz stokłosy uniolowatej zapewnia dobry wzrost i stabilne plonowanie mieszanki nawet w okresach przedłużającej się
suszy. Życice stabilizują zawartość cukrów i poprawiają
jakość paszy.

Mieszanka kośna dwuletnia
lub poplonowa ROKITA

RÓWNIEŻ
DO PODSIEWU!

SUPER ENERGIA
+ BIAŁKO

Kośna mieszanka intensywna przeznaczona na użytki
przemienne najlepiej na glebach mineralnych, żyznych
o uregulowanych stosunkach wodnych. W warunkach
wysokiego nawożenia i uwilgotnienia daje obfity plon
10%
zielonej masy o dużej smakowitości i strawności (5-6
pokosów). Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę. Rokita wysiana do połowy sierpnia jako poplon po 6 do 8 tyg. pozwoli uzyskać wysoki plon
zielonki lub sianokiszonki. Dzięki życicy wielokwiatowej i koniczynie łąkowej po wiosennym
wznowieniu wegetacji jesteśmy w stanie uzyskać dodatkowy odrost, (przed uprawami późno
wchodzącymi na pole takimi jak np.: kukurydza, ziemniaki). Rokita może być stosowana jako
roślina ochronna w ilości 10 kg/ha w zasiewach mieszanek wieloletnich Krasula, Anula, Mućka.
W sprzyjających warunkach pogodowych, mieszanka Rokita może zagwarantować energetyczny i bogaty w białko plon porównywalny lub wyższy niż kukurydza.
Norma wysiewu od 40 do 50 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IVa klasy
• życica wielokwiatowa
• życica westerwoldzka
• koniczyna łąkowa/
aleksandryjska

50%
40%

Mieszanka pastwiskowa KARINO
• kostrzewa czerwona
• wiechlina łąkowa
• życica trwała 2n
• tymotka łąkowa
• życica trwała 4n
• życica wielokwiatowa
• życica mieszańcowa
• mietlica biaława

www.sowul.pl

IDEALNA W ŻYWIENIU KONI
20%
20%
18%
15%
10%
10%
5%
2%

Wieloletnia mieszanka pastwiskowa przeznaczona na
stanowiska żyzne o uregulowanych stosunkach wodnych. Udaje się zarówno na glebach mineralnych jak
i organicznych. Bujnie odrasta po spasieniu, jak również po skoszeniu. Odporna na udeptywanie co czyni
ją bardzo przydatną do zakładania trwałych pastwisk
dla bydła opasowego i koni.
Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-V klasy
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Norma wysiewu 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-VI klasy

TRAWY
Życica trwała (Lolium perenne L.) LWU 10

POLSKIE NASIONA TRAW

Trawa niska, luźnokępkowa o dużej zdolności krzewienia. System korzeniowy niezbyt głęboki, stąd jest wrażliwa na letnie susze i mroźne zimy. Nie nadaje się na
gleby organiczne, podmokłe i zbyt suche.
Warto wiedzieć:
• bardzo dobrze znosi wałowanie i przygryzanie
• na pastwiskach utrzymuje się dłużej niż na łąkach (gdzie dochodzi
do fazy kłoszenia i wypadania z runi)
• jedna z najlepszych traw pastewnych, silnie ulistniona, szybko odrasta
• pozytywnie reaguje na częste wypasanie i koszenie, zwiększając krzewienie
• ma bardzo dobrą wartość pokarmową – zawiera bardzo dużo węglowodanów
rozpuszczalnych, karotenu i chlorofilu
• w gatunku tym wyhodowano dużo odmian tetraploidalnych

Życica mieszańcowa

(Lolium x boucheanum Kunth) LWU 9-10
Tetraploidalny gatunek powstały w wyniku połączenia życic: wielokwiatowej
oraz trwałej, o wysokiej produktywności i dobrej wartości pokarmowej.
Trawa wysoka, luźnokępkowa.
Warto wiedzieć:
• zawiera dużo węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie
• ceniona z uwagi na wysoką produktywność i dobrą wartość pokarmową
• dobrze plonuje na stanowiskach żyznych oraz o uregulowanych
stosunkach wodnych
• wykorzystywana do produkcji siana, sianokiszonki oraz jako poplon
• w mieszankach jest nośnikiem bezpiecznej energii

Życica wielokwiatowa (Lolium multiflorum Lam.) LWU 9
Średniowysoka, luźnokępkowa trawa, wrażliwa na ostre zimy i zalegającą okrywę
śnieżną. Odmiany uprawniane w Polsce są 2-letnie. Po siewie szybko się rozwija.
Większość odmian to odmiany tetraploidlane dające wysokie plony zielonej masy.
Po skoszeniu bujnie odrasta, w drugim roku wytwarza dużo pędów generatywnych-kwiatowych i plony zielonej masy są znacznie mniejsze.
Warto wiedzieć:
• wiosną rusza szybko, nie drewnieje po wykłoszeniu tak jak kupkówka
• w mieszankach trwałych ma główne zastosowanie jako niewielki dodatek
o charakterze rośliny ochronnej powodującej wzrost wydajności
w roku siewu zanim rozwiną się gatunki trwałe
• najlepiej plonuje na glebach średnio wilgotnych, zasobnych
o dobrej strukturze, nie nadaje się na piaski i podmokłe iły
• w czasie letnich susz reaguje zmniejszeniem odrostu
• ma wysoką wartość użytkową, zawiera dużo łatwo przyswajalnych
węglowodanów, karotenów i tokoferoli, nadaje się do wysiewu
w mieszankach z motylkowymi na 2-letnie użytkowanie
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Życica westerwoldzka

(Lolium westerwoldicum) LWU 9

Gatunek krótkotrwały, sprawdzający się na użytkach przemiennych. Trawa wysoka,
silnie konkurencyjna, luźnokępkowa.
Warto wiedzieć:
• jej głównymi cechami są wysoka produktywność oraz smakowitość
• dobrze plonuje na stanowiskach żyznych o dość wysokim uwilgotnieniu
• szybko rośnie zarówno po zasiewie jak i po skoszeniu
• zalecana na poplony

Mieszaniec życicy wielokwiatowej oraz kostrzewy łąkowej. Po kostrzewie odziedziczyła trwałość oraz odporność na niekorzystne warunki, natomiast po życicy
wysoki poziom plonowania.
Warto wiedzieć:
• trawa wysoka, luźnokępkowa
• jako mieszaniec posiada duży udział liści w zielonej masie w stosunku
do pędów generatywnych
• nadaje się do użytkowania kośnego oraz jako dodatek do mieszanek
trawiasto-motylkowatych na łąki i pastwiska
• wyhodowano kilka typów festulolium, różniących się jakością,
trwałością i ceną

Kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds.) LWU 10
Wysoka luźnokępkowa trawa o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym.
Jedna z najwartościowszych traw pastewnych – królowa łąk i pastwisk.
Warto wiedzieć:
• wymaga gleb żyznych, optymalnie wilgotnych, oraz większej ilości opadów
• kłosi się od 15 maja do 10 czerwca
• średnio agresywna, o małej zdolności konkurencyjnej
• jej wytrzymałość na suszę zależy od wielkości rozwoju systemu korzeniowego
• wartość pokarmowa bardzo wysoka; smaczna, zawiera dużo cukrów

Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea Schreb.) LWU 6
Trawa wysoka, tworząca rozłożyste kępy. Korzeni się głęboko, jest wytrzymała
na niedobór wody, a równocześnie znosi wysoki poziom wody gruntowej.
Wytrzymuje ostre zimy natomiast wiosną rusza wcześnie.
Warto wiedzieć:
• jest rośliną azotolubną, o dużej zdolności konkurencyjnej
• prace hodowlane nad tym gatunkiem w kierunku zmniejszenia zawartości
krzemionki dały pozytywne rezultaty w postaci nowych, lepszych odmian
i możliwość skarmiania od wczesnej wiosny do późnej jesieni (nie wykazuje
zmniejszania zawartości chlorofilu)
• dobre plony uzyskiwane przy uprawie tak na ciężkich glinach, jak i na piaskach
zwiększyły zainteresowanie tym gatunkiem w mieszankach
• kostrzewa trzcinowa najbardziej przydatna jest na gleby bielicowe o niskiej
pojemności wodnej, gdzie w okresach posuch letnich, jest jedynym
gatunkiem obok kostrzewy czerwonej, owczej i kupkówki gwarantującym
plonowanie użytku

www.sowul.pl
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Festulolium (xFestulolium Asch. & Graebn.) LWU 9

Kostrzewa czerwona (Festuca rubra L.) LWU 6
Gatunek niski, rozłogowy. Wolno rozwija się po siewie, pełną wydajność osiąga
w drugim, trzecim roku. Plony zielonej masy są niższe od innych gatunków traw.
Warto wiedzieć:
• wymagania glebowe ma niewielkie, od wilgotnych torfów
do suchych gleb mineralnych; wytrzymała na suszę
• lepiej odrasta po spasaniu niż koszeniu, nadaje się głównie na pastwiska
trwałe o mniejszej żyzności
• wyróżnia się dużą zimotrwałością
• jest odporna na udeptywanie

Tymotka łąkowa (Phleum pratense L.) LWU 10

POLSKIE NASIONA TRAW

Wysoka, luźnokępkowa trawa, wytrzymała na mrozy oraz przymrozki.
Warto wiedzieć:
• jest trawą późną, kłosi się w czerwcu, w związku z tym ma małą zdolność
konkurencyjną w stosunku do innych traw
• powinna być zbierana przed kłoszeniem gdyż zawiera dużo lignin
i szybko drewnieje
• po skoszeniu wrażliwa jest na suszę, przy braku opadów słabo odrasta
• tymotka lubi gleby próchniczne i dostatecznie wilgotne, jest tolerancyjna
na lekkie zakwaszenie
• obecność tymotki w sianie poprawia apetyt krów oraz zapach mleka

Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.) LWU 9
Trawa niska, rozłogowa, tworzy zwartą i silną darń. Podstawowa trawa w runi pastwiska, zaś w runi łąk jest trawą podszywkową.
Warto wiedzieć:
• dobrze znosi częste koszenie, przygryzanie i udeptywanie
• wytrzymała na suszę, ale znosi również zalewy
• dobrze rozwija się na glebach torfowych, próchnicznych, gliniastych,
nie udaje się na glebach piaszczystych
• ma wysoką wartość pokarmową i chętnie jest zjadana przez zwierzęta
• pełny rozwój osiąga w trzecim roku uprawy

Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.) LWU 9
Wysoka trawa, tworząca luźne kępy. Ma dobrze rozwinięty i głęboko sięgający system korzeniowy, w związku z czym znosi suszę lepiej od innych gatunków. Uzyskuje dzięki temu przewagę nad innymi trawami w mieszance.

UWAGA:
Często niedoceniana
przez rolników
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Warto wiedzieć:
• jest trawą wczesną, traktowaną jako roślina wskaźnikowa pierwszego pokosu
• silnie reaguje na zwiększone nawożenie, szczególnie azotowe,
przez to staje się agresywna i łatwo wypiera inne gatunki
• pasza z kupkówki zawiera duże ilości białka, chlorofilu i karotenu,
jednak mało cukrów
• z uwagi na wysokie plony suchej masy, dobrą wartość pokarmową
i smakowitość ma duże znaczenie praktyczne
• kłosi się tylko w wiosennym odroście, po przekwitnieniu szybko drewnieje
i następuje spadek strawności
• dla zachowania wysokiej jakości, wymaga wielokrotnego zbioru
we wczesnych stadiach rozwoju
• kupkówka nie znosi wysokiego poziomu wód gruntowych
• jest zimotrwała we wszystkich rejonach kraju

KATALOG NASIENNY

Mietlica biaława (Agrostis gigantea Roth) LWU 9
Znana także pod nazwą mietlica olbrzymia. Trawa o bardzo dobrych właściwościach pastewnych. Odporna na udeptywanie i przygryzanie.
Warto wiedzieć:
• dobrze odrasta po skoszeniu. Wrażliwa na opóźnione przymrozki,
ponieważ wiosną wcześnie zaczyna wegetację
• jest ciepłolubna oraz ma duże wymagania wodne stąd też jest odporna
na okresowe zalewy
• ze względu na dużą wartość pokarmową wzbogaca ruń łąk i pastwisk
• przy optymalnym pH 6-7 trawa wieczna

(Bromus catharticus Vahl) LWU 8

Trawa wysoka, luźnokępkowa. Wymaga gleb mineralnych, średnio zwięzłych,
o dużej zawartości wapnia.
Warto wiedzieć:
• dobrze odrasta po skoszeniu
• cechuje ją duża żywotność do późnej jesieni; jest zimotrwała
• cenny dodatek do mieszanek przeznaczonych na przemienne użytki zielone
• dobrze znosi susze

Stokłosa bezostna

(Bromus inermis Leyss.) LWU 8
Wysoka trawa rozłogowa, luźnokępkowa.
Warto wiedzieć:
• wrażliwa na niskie koszenie i udeptywanie
• po zasiewach wschodzi szybko lecz pełnię rozwoju osiąga
w 2-3 roku użytkowania
• dobrze znosi susze oraz krótkotrwałe zalewy
• gatunek o dużej smakowitości oraz strawności
• zawiera małe ilości surowego włókna, natomiast większe białka oraz tłuszczu

www.sowul.pl
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Stokłosa uniolowata = obiedkowata

SOWUL & SOWUL ODMIANY
TYLKO SPRAWDZONYCH HODOWLI

SOWUL NASIONA

Przygotowanie materiału siewnego podzielone jest na etapy podczas których, ziarno poddawane jest czyszczeniu, selekcjonowaniu, zaprawianiu i pakowaniu.
Własne akredytowane laboratorium oceny
nasion, nowoczesna technologia i przeszkoleni
pracownicy dają gwarancję przygotowania materiału siewnego dla najbardziej wymagających
klientów.

Linia produkcyjna w firmie Sowul & Sowul
jest jedną z najnowocześniejszych oraz najwydajniejszych linii produkcyjnych w Polsce
północno-wschodniej. Została zaprojektowana
i wybudowana z myślą o jak najdokładniejszym
czyszczeniu nasion przy ograniczonym zużyciu energii.

STOSOWANE ZAPRAWY:
• KINTO DUO 080FS + NAWÓZ DONASIENNY PRIMUS B
Primus B NAWÓZ BARWIĄCY.
Zawarte w nim składniki pokarmowe naniesione na powierzchnię ziarna są wykorzystywane
przez rośliny w okresie kiełkowania. Wzmacniają kondycję
roślin w czasie wschodów oraz
ułatwiają początkowy rozwój
siewek. Primus B przyśpiesza
rozwój roślin oraz podnosi ich
odporność na złe warunki wilgotnościowe.
Kinto Duo 080 FS – nowoczesna zaprawa nasienna firmy BASF,
przeznaczona do zaprawiania
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ziarna siewnego pięciu gatunków
zbóż. Zawarte w niej substancje
aktywne, prochloraz i tritikonazol, wzajemnie się uzupełniają w
działaniu, a w przypadku niektórych patogenów dublują, potęgując tym samym skuteczność.
Substancje aktywne zawarte w
zaprawie Kinto Duo pochodzą z
różnych grup chemicznych i charakteryzują się różnym sposobem
działania w glebie, ziarniaku i roślinie.

KATALOG NASIENNY

OFERTA HANDLOWA 2016 ROK
– MATERIAŁ SIEWNY ZBÓŻ JARYCH
PSZENICA
•
•
•
•
•

Idealna do mieszanek zbożowych!
BRAWURA
pszenica jara z grupy jakościowej A, o dużym potencjale plonowania
odmiana wykazuje dobrą odporność na większość chorób pszenic
charakteryzuje się również wysoką liczbą opadania oraz średnią zawartością białka
odmiana znosi lekkie zakwaszenie gleb
norma wysiewu 400-450 kiełkujących ziaren na m2 (180-200 kg/ha)

OWIES
•
•
•
•

Najplenniejsza odmiana w kraju
BINGO
najplenniejsza odmiana w kraju
najwyższa masa 1000 ziaren wśród wszystkich zarejestrowanych odmian
najniższy udział łuski wśród wszystkich odmian oplewionych (22,9 %)
norma wysiewu 400-420 kiełkujących ziaren na m2 (170-200 kg/ha)

•
•
•
•
•

Idealny na słabe stanowiska
FURMAN
odmiana cechujaca się bardzo dobra plennością i dobrą odpornością na wyleganie
ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane
średni termin dojrzewania
dobra odporność na choroby
norma wysiewu 400-450 kiełkujących ziaren na m2 (150-170 kg/ha)

JĘCZMIEŃ

•

Plon Twoich marzeń!
ELLA
średniowysoka odmiana paszowa, szczególnie polecana jako komponent do pasz
dla trzody i drobiu
bardzo dobra odporność na choroby
uniwersalna, zalecana na gleby dobre z możliwością uprawy na słabszych stanowiskach
(posiada podwyższoną odporność na zakwaszenie gleby)
norma wysiewu 280-320 kiełkujących ziaren na m2 (150-180 kg/ha)

•
•
•
•
•

Lider słabych gleb
KUCYK
odmiana paszowa o wysokiej zawartości białka
szczególnie polecana do uprawy na glebach lżejszych oraz w mieszankach zbożowych
bardzo dobra zdrowotność; posiada gen odporności na mączniaka prawdziwego (Mlo)
dobra odporność na wyleganie
norma wysiewu 280-320 kiełkujących ziaren na m2 (150-180 kg/ha)

•
•
•
•

Idealny na słabsze stanowiska!
SKARB
wczesna odmiana bardzo dobrze plonująca na terenie całego kraju
dobra odporność na choroby grzybowe
dobra tolerancja na zakwaszenie gleby
norma wysiewu 280-320 kiełkujących ziaren na m2 (160-180 kg/ha)

•
•
•
•

Odporny na suszę!
SUWEREN
wczesna odmiana paszowa o stabilnym, wysokim plonowaniu
przystosowany do różnych warunków glebowych (nawet do uprawy pod ekologię)
dobra odporność na rdzę jęczmienia i rynchosporiozę
norma wysiewu 280-320 kiełkujących ziaren na m2 (160-180 kg/ha)

•
•
•

www.sowul.pl
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Niezawodne plonowanie!
TYBALT
• najwyżej plonująca jakościowa pszenica jara w Polsce i Europie
• odmiana wyróżnia się również wyjątkową plastycznością w przystosowaniu
do zróżnicowanych warunków uprawy i poziomów technologicznych
• norma wysiewu 400-450 kiełkujących ziaren na m2 (180-200 kg/ha)

MIESZANKA ZBOŻOWA – SPRAWDZONA PODCZAS SUSZY

SOWUL NASIONA

Mieszanka zbożowa to polski sposób na
radzenie sobie z mozaikowatością gleb, ograniczenie kosztów ochrony chemicznej oraz lepsze wykorzystanie składników pokarmowych.
Po wejściu Polski do UE zachodnia Europa rozpoczęła badania nad zasadnością stosowania
mieszanki zbożowej, które w pełni potwierdziły
polskie doświadczenia i dzisiaj w całej Europie
są uznawane za jeden z najnowocześniejszych
trendów zrównoważonego rolnictwa.
Nasza firma wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników wprowadziła w 2012 roku
trójskładnikową mieszankę zbożową (jarą). Odmiany, które obecnie się w niej znajdują zostały

wybrane na drodze selekcji gdzie najważniejszym elementem był dobór pod kątem równomierności dojrzewania. Różnice rzędu kilku dni
potrafią wpływać na plon końcowy, powodując
jego spadek.
„Na słabych glebach też można uzyskiwać zadowalające plony” – twierdzi Krzysztof Garwatowski z miejscowości Zawidy koło Reszla, gospodarujący na 34 ha.
„Mieszankę zbożową wysiewam od początku
wprowadzenia jej na rynek przez firmę Sowul & Sowul. Z początku obawiałem się o znalezienie na
nią chętnych, jednak dobrze dobrane proporcje
składników sprawiają, że jest to mieszanka ciężka,
głównie nabywana przez gospodarstwa mleczne. W roku bieżącym mimo niesprzyjającej aury
uzyskałem średnio niecałe 5,0 t/ha, co przy uprawie
na glebach IV i V klasy oraz niskim nawożeniu mineralnym daje bardzo dobry wynik. W moim przypadku wysiew trojanki jest bardziej opłacalny niż
uprawa pszenicy.
Z całą stanowczością mogę ją wszystkim polecić, gdyż wiem, że sprawdzi się w każdych warunkach.”

HIT!

34% PSZENICA JARA + 33% JĘCZMIEŃ JARY + 33 % OWIES ZWYCZAJNY

20

KATALOG NASIENNY

ROŚLINY BOBOWATE GRUBONASIENNE (STRĄCZKOWE)
Od kilku lat rośnie zainteresowanie nasionami roślin bobowatych grubonasiennych (dawniej
strączkowe). Dopłaty bezpośrednie zachęcają rolników do ich uprawy. Firma Sowul & Sowul wprowadziła do swojej oferty gatunki i odmiany, które z powodzeniem dają sobie radę w trudnych warunkach Polski północno-wschodniej:

ŁUBIN WĄSKOLISTNY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stabilny plon
HEROS
odmiana pastewna, o najdrobniejszych nasionach ze wszystkich odmian łubinu co znacznie
zmniejsza koszty wysiewu, niewrażliwa na opóźnienie siewu
strąki niepękające, kwiat koloru sinobiałego
rośliny dość niskie, bardzo sztywne, rozgałęziające się, wcześnie i równomiernie dojrzewające
polecana do uprawy na terenie całego kraju, tolerancyjna na choroby fuzaryjne
zawartość białka średnia, tłuszczu nieco poniżej średniej, alkaloidów nieco powyżej średniej
nasiona białe bardzo drobne
wymagana obsada: 100 roślin/m2 –120-150 kg/ha
Wczesne i równomierne dojrzewanie
REGENT

• odmiana pastewna, najsłodsza ze wszystkich odmian
• rozgałęziające się pędy o zredukowanej długości gwarantują wyższe plony
niż odmian nierozgałęziająych się, a jednocześnie zapewniają równomierne dojrzewanie,
• odmiana bardzo wczesna i niewrażliwa na opóźnienie siewu
• zalecana do uprawy w całym kraju włącznie z pasem przymorskim i północną częścią Warmii i Mazur
• rośliny o przeciętnej wysokości, bardzo sztywne, strąk odporny na pękanie
• nasiona średniej wielkości, koloru szarego, o bardzo niskiej zawartości alkaloidów
• wymagana obsada 110 roślin/m2 –140-160 kg/ha

www.sowul.pl
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•
•
•

Na wczesny zbiór i poplon
BORUTA
odmiana pastewna, nasienna, średniowczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu
strąk całkowicie niepękający, rośliny rozgałęziające się, kwiat koloru kremowego
nasiona białe, przeciętnej wielkości, o znacznie podwyższonej zawartości białka
(często powyżej 35,5%) i bardzo niskiej zawartości alkaloidów
nadaje się szczególnie do wysiewu w mieszankach z pszenżytem
tolerancyjna na choroby fuzaryjne
wymagana obsada: 90-100 roślin/m2 co najczęściej daje normę wysiewu 140-155 kg/ha

GROCH SIEWNY
•
•
•
•
•
•

•
•

Uniwersalne zastosowanie
MENTOR
odmiana ogólnoużytkowa (jadalna) wąskolistna
należy do ścisłej czołówki odmian o największej odporności na wyleganie
i wysokości plonowania
rośliny wyższe od przeciętnej w grupie grochów jadalnych
kwiat biały, nasiona koloru cielisto-żółtego, znacznie drobniejsze od przeciętnej o około 40 g
(230-250 g), co obniża normę wysiewu
bardzo wysoka tolerancja na mączniaka rzekomego
wymagana obsada: 105 roślin/m2 – 240-250 kg/ha

•
•
•
•
•

Jedna z najlepszych odmian niskotaninowych
ALBUS
zawartość białka około 29% (w zależności od agrotechniki)
wysoka masa tysiąca nasion
polecany do uprawy na terenie całego kraju
równomiernie dojrzewający
wymagana obsada: 45-50 roślin/m2 –230-270 kg/ha

•
•
•
•
•
•

Wysoki plon nasion i białka!
BOBAS
odmiana o tradycyjnym typie wzrostu
wysoki plon nasion
rośliny odporne na askochytozę bobiku
łodyga wysoka – 130 cm, sztywna, odporna na wyleganie
w latach o wysokich opadach rośliny przed zbiorem wymagają desykacji
wymagana obsada: 50-60 roślin/m2 – 250-300 kg/ha

•
•

SOWUL NASIONA

•
•

BOBIK
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Mistrz sztywności
MILWA
bardzo plenna odmiana pastewna (grochopeluszka), wąskolistna
rośliny o wysokości 75-80 cm, o bardzo sztywnej łodydze, praktycznie niewylegające,
pod tym względem dystansuje pozostałe odmiany grochu pastewnego
odmiana wcześnie i bardzo równomiernie dojrzewająca, do uprawy w całym kraju
mało wrażliwa na mączniaka rzekomego i bardzo tolerancyjna na szarą pleśń
kwiat różowy, nasiona jasno-brązowe, MTZ około 250 g, zawartość białka ok. 22,5%
wymagana obsada 105 roślin/m2 – 240-250 kg/ha

KATALOG NASIENNY

OFERTA HANDLOWA 2016 ROK
– MATERIAŁ SIEWNY ZBÓŻ OZIMYCH
PSZENŻYTO

•
•

Wysoka odporność na porastanie
FREDRO
pszenżyto o tradycyjnej długości źdźbła i dobrej mrozoodporności (4,5)
odmiana bardzo wczesna, szczególnie zalecana na gleby słabe i bardzo słabe
bardzo dobra odporność na choroby szczególnie na rdzę brunatną, fuzariozę kłosów
i choroby podstawy źdźbła
ziarno grube, dobrze wyrównane
norma wysiewu 340-380 kiełkujących ziaren na m2 (160-180 kg/ha)

•
•
•
•
•
•
•
•

Nowość! Plon jak z nut!
MELOMAN
lider plonowania w 2014 roku!
bardzo dobra mrozoodporność (5,5)
bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby
niskie wymagania glebowe i bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby
wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie (6)!
wysoka odporność na choroby grzybowe.
ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane
norma wysiewu 300-320 kiełkujących ziaren na m2 (170-190 kg/ha)

•
•
•

•
•
•
•
•

www.sowul.pl

Krótkie, sztywne, wczesne i zimotrwałe
TWINGO
nowa odmiana pszenżyta ozimego o skróconym źdźble i bardzo dobrej odporności
na wyleganie, polecana do intensywnej technologii uprawy
ziarno grube, dobrze wyrównane z niewielkim udziałem pośladu
dobrze plonuje na terenie całego kraju
odmiana wczesna o bardzo dobrej mrozoodporności (6,0)
dobra zdolność krzewienia – zalecana norma wysiewu
250-300 kiełkujących ziaren na 1 m2, tj. 120-150 kg/ha
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•
•
•
•
•
•
•

Nadzwyczajna plenność - hit plon 2014
BOROWIK
bardzo wysoki potencjał plonowania – do 118 % wzorca
bardzo dobra odporność na wyleganie
wysoka masa 1000 ziaren
wczesny termin kłoszenia
podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby
odmiana o tradycyjnej wysokości słomy
norma wysiewu 300-320 kiełkujących ziaren na m2 (180-200 kg/ha)

PSZENICA OZIMA
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Elita o zdrowym kłosie
ARKTIS
pszenica elitarna o zdrowym kłosie termin kłoszenia i dojrzewania wczesny
dobra tolerancja na mączniaka
nadaje się do siewu po kukurydzy lub w monokulturze (pszenica po pszenicy)
oraz na trudniejszych glebach
dobra odporność na wyleganie i zimotrwałość
norma wysiewu 360-390 kiełkujących ziaren na m2 (170-190 kg/ha)

•
•
•
•
•
•

Ościsty kłos
OSTKA STRZELECKA
ościsty kłos predysponuje odmianę do uprawy na terenach przyleśnych
odmiana jakościowa o dobrej mrozoodporności (4,5 w skali 9-stopniowej)
wysoka zawartość białka i glutenu w ziarnie
tolerancja na zakwaszenie gleby
od wielu lat idealnie sprawdza się na terenie woj. warmińsko-mazurskiego i Podlasia
norma wysiewu 380-400 kiełkujących ziaren na m2 (180-200 kg/ha)

•
•
•
•
•
•

Wysoka zimotrwałość w parze z wysokim plonem!
PATRAS
typ pojedynczo-kłosowy z dobrą stabilnością plonu ziarna i szybkim napełnieniem ziarna
szybki rozwój początkowy
dobra zdrowotność liści, dobra tolerancja na fuzariozę
średniowczesna dojrzałość
rośliny niskie, zimotrwałe
norma wysiewu 360-390 kiełkujących ziaren na m2 (170-190 kg/ha)

•
•
•
•
•
•

Plenna nowość!
POKUSA
odmiana wysokojakościowa – klasa A
wysoki potencjał plonowania – 102% w 2015 roku – czołowa odmiana w klasie A
podwyższona odporność na fuzariozę kłosa, dobra odpornośc na rdzę żółtą
najwyższa tolerancja na zakwaszenie gleby!
ziarno szkliste, dobrze wyrównane
norma wysiewu 350-380 kiełkujących ziaren na m2 (170-190 kg/ha)

•
•
•
•
•
•
•

Wysoka jakość ziarna
SAILOR
odmiana jakościowa – grupa A
wczesna o rewelacyjnym plonowaniu we wszystkich rejonach kraju
średnia długość źdźbła
dobra mrozoodporność (5,5 w skali 9 stopniowej)
dobra zdolność krzewienia
SAILOR posiada grube ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu
norma wysiewu 360-390 kiełkujących ziaren na m2 (180-200 kg/ha)

•
•
•
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Najplenniejsza odmiana jakościowa w 2012 - hit 2014
ARKADIA
wysoka plenność również w Polsce północno-wschodniej: 9,5 tony w 2014 r.
rośliny średnio wysokie, odporne na wyleganie
termin kłoszenia i dojrzewania – wczesny
dobra odporność na zakwaszenie gleby – możliwość uprawy na glebach słabszych
pszenica o nadzwyczajnej mrozoodporności – 6,0 i dobrej zdolności krzewienia
nagrodzona Złotym Medalem MTP Polagra Premiery 2014
norma wysiewu 360-390 kiełkujących ziaren na m2 (160-190 kg/ha)

MIESZANKA PSZENIC OZIMYCH
•
•
•
•
•
•
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HIT JESIENI 2015!

3 odmiany średniowczesne w kategorii E/A i średniej mrozoodporności 5,5
odpowiednia na cele młynarsko-piekarskie – białko w 2015 roku min. 12,5%
stabilne plonowanie na glebach mozaikowatych
wyrównany, zdrowy łan o równomiernym dojrzewaniu
obniżone nakłady na ochronę fungicydową
norma wysiewu: 380-400 ziaren kiełkujących na 1m2 (180-200 kg/ha)

KATALOG NASIENNY

ŻYTO OZIME
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Najpopularniejsza odmiana w polsce
DAŃKOWSKIE DIAMENT
charakteryzuje się najwyższą plennością spośród zarejestrowanych w Polsce
odmian populacyjnych
rośliny są średniej wysokości o dużej odporności na wyleganie
dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie
norma wysiewu wynosi 280-320 ziaren kiełkujących na 1m2 (90-110 kg/ha)
Plon, zdrowie i postura to zalety żyta tura!
TUR F1
nowe żyto hybrydowe o nadzwyczajnej i stabilnej plenności na terenie całego kraju
nadzwyczajna jakość ziarna – przydatny na cele młynarsko-piekarskie
bardzo dobra odporność na choroby oraz niska podatność na sporysz
bardzo dobra zdolność krzewienia.
zalecana norma wysiewu to 2 jednostki siewne: 180-210 kiełkujących nasion na m2
(ca. 65-75 kg/ha)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.sowul.pl

Wydajna wielorzędówka
MERIDIAN
bardzo wysoki potencjał plonowania – plonem dorównuje hybrydowym odmianom jęczmienia
wysoka odporność na ramularię – pewniejsza uprawa w rejonach silnego porażenia
tolerancyjny na lekko opóźniony siew – ważna cecha przy dużym areale uprawy
równomierne dojrzewanie ziarna i słomy – szybki i łatwy zbiór, więcej czasu na przygotowanie
pola pod rzepak
norma wysiewu: 140-160 kg/ha
Wydajna wielorzędówka
LYSEVAL
wysoki potencjał plonowania
tolerancyjny na lekko opóźniony siew – ważna cecha przy dużym areale uprawy
dobra zimotrwałość (5,0 w skali 9 stopniowej)
LYSEVAL zaliczany jest do jęczmion bardzo wczesnych, co szczególnie ważne jest w latach suchych
równomierne dojrzewanie ziarna i słomy – szybki i łatwy zbiór, więcej czasu na przygotowanie
pola pod rzepak
posiada bardzo dobrą odporność na łamliwość dokłosia i osypywanie ziarna
zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 320-360 ziaren kiełkujących
na 1m2 (ca. 140-160 kg/ha)
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JĘCZMIEŃ OZIMY

TYTANIT – plonotwórczy stymulator wzrostu
®

TYTANIT jest w Polsce powszechnie stosowany w wielu uprawach rolniczych i ogrodniczych. Jako stymulator wzrostu roślin, zawierający formę tytanu dostępną dla roślin, oddziałuje na procesy fizjologiczne, które bezpośrednio wpływają na najważniejsze parametry
agrobiologiczne upraw: plon, jakość plonu, kondycja roślin i ich odporność na niekorzystne warunki uprawowe i środowiskowe.
•

Wpływ stosowania stymulatora TYTANIT na średni przyrost plonu
pszenicy ozimej, masę części nadziemnych i średnią liczbę jej rozkrzewień. SDOO Karżniczka, 2012.
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Szczególne korzyści przynosi w uprawach wrażliwych na stresy
uprawowe i środowiskowe, zwłaszcza w pszenicy ozimej. Plonowanie jej jest uzależnione od warunków pogodowych. Wczesne
mrozy bez okrywy śnieżnej mogą być przyczyną strat z powodu
wymarzania roślin. W okresie wiosennym pszenica niekorzystnie
reaguje na brak lub nadmiar wody podczas krzewienia i strzelania
w źdźbło, co powoduje przedłużenie wegetacji i opóźnienie dojrzewania ziarniaków. Wysoka temperatura w okresie ich dojrzewania
może powodować niedostateczne wypełnienie ziarna.
W uprawie pszenicy ozimej poleca się stosowanie stymulatora
TYTANIT jesienią – w fazie 3–6 liści. Następnie w okresie krzewienia, strzelania w źdźbło oraz pod koniec kwitnienia. Według przeprowadzonych badań jednorazowa dawka 0,4 l/ha pozwala na
uzyskanie średniego wzrostu plonowania o około 24% (wykres),
a w niektórych przypadkach nawet do 40 %. Związane jest to z lepszym krzewieniem się roślin, lepszym zawiązaniem nasion w kłosie
oraz przezimowaniem roślin i odpornością na choroby grzybowe.
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PRIMUS PLONVIT
®

SIŁA KIEŁKOWANIA
PRIMUS to specjalistyczne nawozy mineralne przeznaczone do stosowania w trakcie zaprawiania materiału siewnego. Składniki pokarmowe naniesione
na powierzchnię ziarna są wykorzystywane bardzo
szybko przez rośliny w okresie kiełkowania, wzmacniają kondycję roślin w czasie wschodów oraz ułatwiają początkowy rozwój siewek.
Dodatkowo PRIMUS B barwi zaprawiane nasiona
przez co umożliwia lepszą identyfikację materiału
siewnego. Skuteczność nawozów potwierdza wieloletnia praktyka rolnicza i ogrodnicza.

®

IDEALNIE DOPASOWANE
DO POTRZEB TWOICH UPRAW
•

zwiększenie i poprawa jakości plonu

•

poprawa kondycji i zdrowotności roślin

•

zwiększenie odporności
na niesprzyjające warunki uprawy

PLONVIT: OPTY, PHOSPHO, KALI, NITRO
Grupa krystalicznych, rozpuszczalnych w wodzie nawozów makroelementowych do dokarmiania dolistnego.
Zawierają różne proporcje makroskładników, wzbogacone są także w mikroelementy. Nawozy te umożliwiają stworzenie kompleksowych programów dokarmiania dolistnego, a także fertygacji upraw polowych. Ich efektywność została
wzmocniona dzięki wykorzystaniu Technologii INT.

www.intermag.pl

ROŚLINY BOBOWATE DROBNONASIENNE (MOTYLKOWATE)
Koniczyna czerwona (łąkowa)

(Trifolium pratense L.)

Jest rośliną motylkowatą o głębokim korzeniu palowym z dobrze rozwiniętymi korzeniami bocznymi. Wrażliwa na niedobór wody. Wymaga gleb żyznych,
zasobnych w wapń, umiarkowanie wilgotnych i suchych, o odczynie obojętnym,
nie nadaje się na gleby lekkie i torfowe. Wrażliwa na udeptywanie, długotrwałe
susze, mroźne, bezśnieżne zimy. Nie przydatna na pastwiska. Na łąkach wieloletnich
w mieszankach z trawami utrzymuje się 2-3 lata. Jej trwałość zależna jest
od pH gleby (optymalne pH 6,5) oraz ilości wykonywanych w danym roku
pokosów (najlepiej 3).

SOWUL NASIONA

Koniczyna białoróżowa (szwedzka)

(Trifolium hybridum)

Roślina motylkowata dająca bardzo dobrą paszę, chętnie zjadaną przez zwierzęta.
Popularnie występuje na wilgotnych i mokrych łąkach. Dobrze plonuje na glebach mineralnych i torfowych, lecz dostatecznie żyznych. Bardzo dobrze znosi wysoki poziom wód gruntowych, gdzie inne koniczyny wypadają, natomiast źle
znosi suszę. Użytkuje się ją przede wszystkim łąkowo, potrafi utrzymać się w runi
od 4 do 7 lat.

Koniczyna biała

(Trifolium repens L.)
Najważniejszy gatunek motylkowaty na pastwiskach trwałych. Daje delikatną paszę
składającą się tylko z liści i kwiatostanów, nie powodującą wzdęć. Zawartość białka
w suchej masie 20-25%. Płożące się łodygi wdeptywane przez bydło, ukorzeniają
się zajmując wolne miejsca w runi i dobrze zadarniają glebę. Dzięki intensywnie
rozbudowanemu systemowi korzeniowemu dobrze znosi okresy posuchy.
Koniczyna biała ma mniejsze wymagania klimatyczno-glebowe niż koniczyna łąkowa. Mało wrażliwa na wymarzanie, zimuje dobrze, trwałość na pastwisku nawet
do kilkunastu lat. W mieszankach z trawami zwiększa smakowitość paszy, poprawia
apetyt krów oraz współczynnik wykorzystania paszy, przy pastwiskowym systemie użytkowania.

Koniczyna perska

(Trifolium resupinatum L.)
Roślina jednoroczna w naszym klimacie, średnio wysoka (50-70 cm) o rozgałęzionym i dość płytkim systemie korzeniowym. Posiada miękkie, puste wewnątrz łodygi. Daje od dwóch do czterech pokosów zielonej masy o wysokiej smakowitości.
Charakteryzuje się szybkim tempem odrastania. Dobrze plonuje na glebach żyznych i wilgotnych.
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LUCERNA SIEWNA (Medicago sativa L.)
W ofercie firmy Sowul dostępne są następujące odmiany nasion lucerny wzbogacone szczepem bakterii Rhizobimu.
DIMITRA
• wysoka zawartość białka
• dobra tolerancja na suszę
• doskonała zdolność odrastania
• wysoka odporność na choroby
• przeznaczenie: siano, kiszonka

„Dar Ziemi” to nazwa rodzinnego gospodarstwa rolnego prowadzonego przez Andrzeja i Pawła Legięć w miejscowości Pilnik
pod Lidzbarkiem Warmińskim. Głównym kierunkiem działalności gospodarstwa jest produkcja zwierzęca (bydło mleczne, opasy oraz
buhaje rozpłodowe rasy Simental, HF). Drugą
specjalizacją jest uprawa zbóż nasiennych
(głównie owsa zwyczajnego) oraz zbóż konsumpcyjnych. Gospodarstwo co roku zdobywa nagrody i wyróżnienia na ogólnopolskich
wystawach zwierząt hodowlanych.
„Według mnie – mówi Andrzej Legięć – parametry i ilość mleka biorą się przede wszystkim z
jakości użytków zielonych oraz paszy jaką z nich
uzyskujemy. W 2014 roku po namowie doradcy z
firmy Sowul & Sowul w celu zwiększenia wysokobiałkowej paszy objętościowej, wysiałem w dawce 30 kg/ha mieszankę Luśka, w składzie której
znajduje się 40% lucerny siewnej odmiany GEA.
Przedsiewnie zastosowałem nawożenie azotowe
100kg/ha (saletra) oraz 200 kg/ha NPK (8:20:30).

www.sowul.pl

W roku siewu oprócz pokosu pielęgnacyjnego udało mi się zebrać jeszcze dwa pokosy. W drugim roku
użytkowania tj. 2015, który jak wszyscy wiemy nie
obfitował w opady, po wysiewie wczesną wiosną
300 kg/ha nawozu NPK zebrałem 4 pokosy co uważam za bardzo dobry wynik. Lucerna siewna GEA
bardzo dobrze sprawdza się w mieszance. Obecnie
jej udział w zasiewie oceniłbym na około 80%. Jeżeli miałbym cokolwiek zmieniać to zwiększyłbym
normę wysiewu z 30 kg/ha do 35 kg/ha”.
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•
•
•
•

GEA
wysoka zawartość strawnego białka
doskonała mrozoodporność
bardzo wysoka wydajność
idealna na siano i susz

OFERTA NASION NA POPLONY
FACELIA
roślina jednoroczna
uprawiana na paszę lub zielony nawóz
ma małe wymagania glebowe w związku z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym
wytrzymała na okresowe susze oraz jesienne przymrozki
w siewie czystym norma wysiewu to ok. 10-12 kg/ha natomiast w mieszankach
ze strączkowymi 2-3 kg/ha
• dzięki szybkiemu tempu wzrostu, facelia zagłusza wschodzące chwasty
i zapobiega przed stratami wilgoci
•
•
•
•
•

SOWUL NASIONA

•
•
•
•
•

•
•
•
•

GRYKA
ma działanie fitosanitarne na glebę, ponieważ skutecznie zwalcza nicienie
ma wysoką zdolność przyswajania azotu i fosforu z gleby
mało wrażliwa na warunki glebowe
norma wysiewu – 50-60 kg/ha

•
•
•
•

RZEPA ŚCIERNISKOWA ROGOWSKA
typowa roślina poplonowa wysiewana w drugiej połowie lipca do początku sierpnia
nie toleruje gleb kwaśnych
wymaga gleb wilgotnych i przewiewnych
norma wysiewu 4-5 kg/ha na głębokość 1,5-2 cm w rozstawie 40-50 cm

•
•
•
•
•
•
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GORCZYCA KONSUMPCYJNA
uprawiania w poplonie ścierniskowym na paszę lub zielony nawóz (15-20 kg/ha)
bardzo szybkie tempo wzrostu po wysiewie
odmiana (Bamberka) ma mniejsze wymagania glebowe
posiada potwierdzone właściwości mątwikobójcze
wysiewana po zbożach pełni funkcję fitosanitarne zmniejszając prawdopodobieństwo
wystąpienia wielu niebezpiecznych chorób i szkodników

SERADELA („KONICZYNA ZIEM LEKKICH”)
niezwykle cenna roślina poplonowa
ma małe wymagania glebowe ale źle znosi susze
często stosowana jako wsiewka w zboża jare i ozime
roślina jara w okresie wegetacyjnym ok. 110-160 dni
dobrze znosi przymrozki do -5°C
w poplonie ścierniskowym wysiew najpóźniej do 30 lipca w ilości około 60 kg/ha
(przy późniejszych terminach siewu i w rośliny ochronne ilości wysiewu zwiększa się)

KATALOG NASIENNY

KONTRAKTACJA
ZALETY KONTRAKTACJI TRAW
•
•
•
•
•
•
•

rozłożenie prac w gospodarstwie – przyśpieszenie żniw
lepsze wykorzystanie sprzętu
dodatkowy dochód w postaci pasz
dobre stanowisko dla roślin następczych
umowy kontraktacyjne – gwarantowany zbyt
niższe koszty nawożenia mineralnego
redukcja kosztów uprawy

ZALETY KONTRAKTACJI ZBÓŻ
wysiew materiału siewnego wysokich stopni (B) gwarantuje wyższe plony
odmiany polecane w regionie
pewność zbytu zebranych nasion
bezpieczeństwo cenowe

PAŹDZIERNIK

KWIECIEŃ

Dominik Nowakowski prowadzi ponad
stuhektarowe gospodarstwo rolne w miejscowości Kozłowo k. Kisielic (powiat Iławski).
Główną specjalizacją jest produkcja roślinna,
w której około 30 ha stanowi uprawa traw nasiennych.
„W sprawie kontraktacji traw współpracuje z
firmą Sowul już ponad 10 lat. Warunki współpracy oceniam na bardzo dobre i mógłbym śmiało
polecić ich każdemu, komu zależy na fachowym
doradztwie, sprawnym odbiorze towaru oraz terminowych płatnościach. Z pośród wszystkich
produkowanych przeze mnie nasion różnych gatunków roślin, trawy są najbardziej opłacalne.
Plusami są niewielkie nakłady pracy oraz środków
finansowych na ochronę i nawożenie.
Zyski z plantacji przy plonie 1 000 kg/ha są
porównywalne z intensywną uprawą pszenicy
konsumpcyjnej, której plon musiałby mieścić
się w przedziale 7-8 ton co przy moich glebach
jest niemożliwe do osiągnięcia.

www.sowul.pl

MAJ

SOWUL & SCIENCE

•
•
•
•

LIPIEC

Z roku na rok zwiększam areał zasiewów w kierunku uprawy nasion traw kontraktując je dla firmy Sowul & Sowul.”
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ETYKIETY MATERIAŁU SIEWNEGO
Rolniku! Pamiętaj że etykiety materiału siewnego :
• w zależności od koloru oznaczają kategorie nasion
• są potrzebne w identyfikacji nasion
• zawierają dane pomagające obliczyć ilość wysiewu według
następującego wzoru:
(OBSADA/ILOŚĆ ZIAREN/M2) x MTN
_______________________________
ILOŚĆ WYSIEWU (kg/ha)=
ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA

SOWUL & SCIENCE

gdzie:
• obsada/ilość ziaren/m2 oznacza liczbę kiełkujących ziaren na 1 m2
• MTN oznacza masę tysiąca nasiona podaną
zazwyczaj na etykiecie
• zdolność kiełkowania musi być podana na
fakturze lub znajduje się na etykiecie

Sowul&Rolnicy
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Lp.

Gatunek

Odmiana

Sposób użytkowania

Terminy zbioru

1

Życica trwała D (Lolium perenne)

Bajka - średniowczesna

Pastewna

II dekada lipca

2

Życica trwała D (Lolium perenne)

Rela - średniopóźna

Pastewna

III dekada lipca

3

Życica trwała T (Lolium perenne)

Brawa - poźna

Pastewna

III dekada lipca

4

Życica trwała T (Lolium perenne)

Baronka - średnia

Pastewna

II dekada lipca

5

Życica mieszańcowa T
(Lolium x boucheanum Kunth)

Gala - wczesna

Pastewna

I dekada lipca

6

Życica mieszańcowa T
(Lolium x boucheanum Kunth)

Mega - późna

Pastewna

II dekada lipca

7

Życica westerwoldzka T
(Lolium multiflorum var. westerwoldicum)

Koga - późna

Pastewna

II dekada lipca

8

Życica westerwoldzka T
(Lolium multiflorum var. westerwoldicum)

Telga - późna

Pastewna

II dekada lipca

9

Tymotka łąkowa (Phleum pratense)

Karta - średniowczesna

Pastewna

III dekada lipca

10

Tymotka łąkowa (Phleum pratense)

Kaba - średniowczesna

Pastewna

III dekada lipca

11

Kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis)

Pasja - średniowczesna

Pastewna

I dekada lipca

12

Kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis)

Justa - średniopóźna

Pastewna

I dekada lipca

13

Kostrzewa trzcinowa
(Festuca arundinace Schreb.)

Rahela
- średniowczesna

Pastewna

I dekada lipca

14

Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.)

Bepro - wczesna

Pastewna

I dekada lipca

15

Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.)

Berta - średniowczesna

Pastewna

I dekada lipca

16

Życica trwała D (Lolium perenne)

Bokser - wczesna

Trawnikowa

II dekada lipca

17

Życica trwała D (Lolium perenne)

Aut - średniopóźna

Trawnikowa

III dekada lipca

18

Życica trwała D (Lolium perenne)

Berkut - średniopóźna

Trawnikowa

III dekada lipca

19

Życica trwała D (Lolium perenne)

Stadion - późna

Trawnikowa

III dekada lipca

20

Życica trwała D (Lolium perenne)

Stoper -późna

Trawnikowa

III dekada lipca

21

Kostrzewa czerwona
(Festuca rubra ssp. commutata var. Rapsodia)

Rapsodia
- średniowczesna

Trawnikowa, kępowa

I dekada lipca

22

Kostrzewa czerwona
(Festuca rubra ssp.genuina var. Dark)

Dark
- średniowczesna

Trawnikowa
rozłogowa

I dekada lipca

23

Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)

Bila - średniowczesna

Trawnikowa

III dekada czerwca

24

Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)

Jarotka - wczesna

Trawnikowa

II-III dekada czerwca

25

Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)

Sójka - późna

Trawnikowa

III dekada czerwca

26

Koniczyna łąkowa D (Triforium pratense L.)

Rozeta

Pastewna

II-III dekada
września

27

Koniczyna łąkowa D
(Triforium pratense L.)
nasiona z I pokosu

Raba

Pastewna
I pokos 75%, II pokos
25% zielonej masy

I-II dekada września

28

Lucerna mieszańcowa ( Medicago sativa L.)

Radius

Pastewna

II dek. sierpnia
- I dek. września

29

Perz wydłużony (Elymus elongatum Host.)

Bamar

Energetyczna

I dekada września

D - odmiana diploidalna

HODOWLA ROSLIN
ROŚLIN BARTĄZEK
BARTAŻEK

ODMIANY I GATUNKI TRAW ORAZ MOTYLKOWATYCH
DROBNONASIENNYCH W PRODUKCJI NASIENNEJ

T - odmiana tetraploidalna

33
www.sowul.pl
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0,5-1,5
0,5-1,5
0,5-1,5
0,5-1,5
0,5-1,5
0,5-1,5
0,5-1,5

15
16-18
16-18
10
10
5
5

Życica trwała T

Życica mieszańcowa

Życica westerwoldzka

Kostrzewa łąkowa

Kostrzewa trzcinowa

Kupkówka pospolita

Tymotka łąkowa

0,5-1,5
0,5-1,0

7-8
5-7

Kostrzewa czerwona

Wiechlina łąkowa

0,5-1,5
0,5-1,5
0,5-1,5

10
5
5

Koniczyna czerwona dwukośna

Koniczyna czerwona jednokośna

Lucerna sierpowata

Motylkowate drobnonasienne

0,5-1,5

10

Życica trwała

Trawy gazonowe

0,5-1,5

Głębokość siewu
cm

10

Norma wysiewu
kg/ha

Życica trwała D

Trawy Pastewne

Gatunek

wiosną lub jesienią
wiosną lub jesienią

do 30 czerwca
do 30 czerwca

wiosną
wiosną

do 30 czerwca
wiosną

8

8

8

21

12

10

8

8

10

10

10

10

10

10

1

1

1

3

2

2

2

2

2

2

1

1-2

2

2

D - odmiana diploidalna T - odmiana tetraploidalna

wiosną

do 30 czerwca

wiosną

wiosną lub jesienią

do 30 czerwca

do 30 czerwca

wiosną lub jesienią

do 30 czerwca

wiosną lub jesienią

-

25 sierpnia - 10 września

do 30 czerwca

-

25 sierpnia - 10 września

wiosną

wiosną

25 sierpnia - 10 września

25 sierpnia -10 września

wiosną

25 sierpnia - 10 września

w siewie czystym

Wschody roślin przy Zalecany okres użytoptymalnych warun- kowania plantacji
z rośliną ochronną
kach (po dniach) nasiennych (w latach)

Termin siewu plantacji

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA PLANTATORÓW
NASIENNYCH TRAW I MOTYLKOWATYCH

HODOWLA ROŚLIN BARTĄŻEK
WARTO PRZECZYTAĆ

POLSKIE NASIONA TRAW

100% SATYSFAKCJI

www.sowul.pl
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MIESZANKI GAZONOWE
Wykorzystując doświadczenie rodzinne oraz współpracujących z nami
plantatorów wprowadzamy na rynek ulepszoną serię mieszanek gazonowych. Ich skład został opracowany w oparciu o najnowsze badania zarówno
krajowe jak i zagraniczne. Jako jedni z pierwszych w Polsce zwróciliśmy uwagę na odpowiedni dobór nie tylko gatunków, ale przede wszystkim odmian
traw do komponowania mieszanek charakteryzujące się powolnym tempem
wzrostu, które w pełni spełniają swoją funkcję krajobrazowo-estetyczną.
W składach znajdują się wyłącznie odmiany traw typu gazonowego
co gwarantuje 100%ową satysfakcję.

POLSKIE NASIONA TRAW

MIESZANKA UNIWERSALNA
• życica trwała (typ I)
40%
• życica trwała (typ II)
10%
• kostrzewa czerwona (typ I) 20%
• kostrzewa czerwona (typ II) 20%
• kostrzewa trzcinowa
10%

Mieszanka o wszechstronnym zastosowaniu. Charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu oraz dobrą zdolnością zadarniania. Dobrze znosi średniointensywne
użytkowanie. Idealnie nadaje się na treny przydomowe, rekreacyjne oraz parkowe. Stosując ją uzyskacie
Państwo zadowalający efekt gęstego oraz intensywnie
zielonego trawnika na większości typów gleb.

MIESZANKA GAZON
• życica trwała (typ I)
30%
• życica trwała (typ II)
15%
• kostrzewa czerwona (typ I) 20%
• kostrzewa czerwona (typ II) 15%
• kostrzewa murawowa
5%
• wiechlina łąkowa
15%

Mieszanka wysokiej jakości traw przeznaczona na tereny reprezentacyjne oraz rzadziej użytkowane trawniki
przydomowe. Wąskie blaszki liściowe tworzą delikatną
i zwartą murawę o intensywnie zielonej barwie. Mieszanka GAZON odznacza się powolnym odrostem po
skoszeniu, jest umiarkowanie odporna na udeptywanie
i okresowe niedobory wody.

MIESZANKA SPORT
• życica trwała
• kostrzewa czerwona
• kostrzewa czerwona
• kostrzewa murawowa
• wiechlina łąkowa

40%
10%
20%
10%
20%

• życica trwała
• kostrzewa czerwona
• kostrzewa czerwona
• kostrzewa murawowa
• kostrzewa trzcinowa
• wiechlina łąkowa

30%
15%
15%
10%
20%
10%

Mieszanka specjalnie wyselekcjonowanych nasion
traw przeznaczona na tereny intensywnie użytkowane.
Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz zdolnością do samoregeneracji. Szczególnie polecana do zakładania boisk sportowych oraz placów zabaw. Zastosowane w mieszance
SPORT odmiany traw przy zastosowaniu odpowiedniej
pielęgnacji (koszenie, nawożenie, nawadnianie) tworzą
zwarta i wytrzymałą darń.

MIESZANKA SOLAR
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Mieszanka nasion traw wysokiej jakości, przeznaczona
do zakładania trawników w miejscach o silnym nasłonecznieniu lub terenach o częstym deficycie wody.
Dzięki zastosowaniu odmian głęboko korzeniących się
ograniczyliśmy do minimum ryzyko wysychania trawnika. Mieszanka ta z powodzeniem może być stosowana do zakładania na słabszych glebach umiarkowanie
użytkowanych trawników przydomowych.

KATALOG NASIENNY

Parki, zieleńce, place zabaw, miejskie skwery powinny być miejscami umożliwiającymi wypoczynek i rekreacje na „łonie natury” w obrębie miasta. Firma Sowul & Sowul opracowała zestaw specjalistycznych mieszanek gazonowych przeznaczonych do zakładania terenów zielonych, które często
są wydeptywane przez ludzi oraz do obsiewu miejsc służących różnym rozrywkom: do opalania się,
do piknikowania, do różnego rodzaju gier rekreacyjnych itp.
Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu przydrożnych pasów zieleni, skarp itp. powinny charakteryzować się wysoką odpornością na susze, zimotrwałością (odporność na mróz i zaleganie okrywy
śnieżnej), odpornością na zasolenie oraz powinny trwale stabilizować grunt (szybkie wschody i duża
żywotność).
Wysiew nasion traw jest zwieńczeniem kosztownych prac ziemnych. Źle dobrana mieszanka traw
lub nasiona o wątpliwej jakości, mogą doprowadzić do dotkliwych strat związanych z koniecznością
ponownego zasiewu lub wręcz odbudowy zniszczonych przez wodę powierzchni (obsunięcia skarp).
Firma Sowul & Sowul, opierając się na wiedzy nt. poszczególnych gatunków traw i wieloletnim
doświadczeniu, opracowała specjalistyczne mieszanki traw przeznaczone dla drogownictwa.
Mieszanka użytkowa SKWER „STANDARD”
• życica trwała
• kostrzewa trzcinowa
• kostrzewa czerwona
• wiechlina łąkowa

30%
30%
30%
10%

Mieszanka wieloletnia przeznaczona do
obsiewu ogrodów i parków na stanowiskach o dostatecznym uwilgotnieniu
i dobrym nasłonecznieniu. Na terenach suchych jest mniej trwała.

Trwałość min. 5 lat.
Norma wysiewu 1 kg/40 m2

Mieszanka użytkowa SKWER „REKREACJA”
Wieloletnia mieszanka przeznaczona do
obsiewu miejsc intensywnie użytkowanych, np. parki miejskie, skwery, trawniki
przy budynkach użyteczności publicznej
itp. Doskonała na stanowiska mniej żyzne,
okresowo suche. Dobór gatunków i odmian traw gwarantuje wysoką trwałość.
Przy odpowiednim nawożeniu, nawodnieniu i koszeniu po upływie 3 lat możliwe
jest uzyskanie gęstego, miękkiego i odpornego na wydeptywanie trawnika – efekt
„trawnika angielskiego”.
Trwałość min. 7 lat
• życica trwała
• kostrzewa czerwona
• kostrzewa trzcinowa
• wiechlina łąkowa
• kostrzewa murawowa

20%
35%
25%
10%
10%

Norma wysiewu 1 kg/40 m2

Mieszanka użytkowa SKWER „PARK”
Trwała mieszanka przeznaczona do zakładania estetycznych trawników, najczęściej spotykanych w parkach miejskich, na
30%
skwerach, przy budynkach użyteczności
publicznej itp. Są to miejsca często wydep10%
tywane, intensywnie użytkowane. Dosko30%
nała na stanowiska mniej żyzne, okresowo
10%
suche, zacienione. Skład mieszanki gwa10%
rantuje gęsty i trwały trawnik, gdyż użyte
gatunki traw są odporne na deptanie i doskonale nadają się do wypełnienia pustych miejsc. Gwarantujemy uzyskanie efektu
„trawnika angielskiego” przy właściwej pielęgnacji założonego terenu.
Trwałość min. 7 lat
Norma wysiewu 1 kg/ 40 m2
• życica trwała
• kostrzewa czerwona
odm. rozłogowe
• kostrzewa czerwona
odm. kępowa
• kostrzewa trzcinowa
• kostrzewa murawowa
• wiechlina łąkowa

www.sowul.pl

10%
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MIESZANKI SKWER I AUTOSTRADA

Mieszanka drogowa AUTOSTRADA „TIP”
• życica westerwoldzka
• życica trwała
• kostrzewa trzcinowa
• kostrzewa czerwona

20%
20%
30%
30%

Szybko i trwale zadarnia obsiane powierzchnie. Przeznaczona na stanowiska
o dostatecznym uwilgotnieniu. Stosowana
do obsiewu pasów zieleni przy drogach.
Na suchszych stanowiskach mniej trwała.
Mieszanka polecana do hydroobsiewu.

POLSKIE NASIONA TRAW

Trwałość min. 3 lata
Norma wysiewu 1 kg/40 m2

Mieszanka drogowa AUTOSTRA „OPTY”
Mieszanka przeznaczona na grunty słabe.
Składniki tej mieszanki zostały dobrane
w taki sposób, aby jak najszybciej stworzyć
zwartą darń, która dzięki rozbudowanemu
systemowi korzeniowemu jest odporna na
suszę, erozję wodną i wietrzną oraz zasolenie. Jest również wytrzymała na wypalanie
słoneczne latem. Nadaje się do obsiewu terenów silnie zdewastowanych – pobocza
dróg, skarpy, nasypy. Nadaje się do mulczowania.
Trwałość min. 5 lat
Norma wysiewu 1 kg/40 m2
• życica trwała
• kostrzewa czerwona
• kostrzewa trzcinowa
• wiechlina łąkowa
• kostrzewa murawowa

20%
30%
30%
5%
15%

Mieszanka drogowa AUTOSTRADA „MAX”
Mieszanka przeznaczona do zakładania terenów zieleni miejskiej w miejscach, gdzie
oprócz trwałości ważny jest reprezentacyjny wygląd trawnika. Wyróżnia ją wysoka
odporność na trudne warunki siedliskowe: susza glebowa, zasolenie gleby, erozja wodna i powietrzna gleby. Minimalna
trwałość 5 lat, jednak przy właściwej pielęgnacji skład mieszanki pozwala na zachowanie swoich właściwości przez ponad
7 lat, bez konieczności podsiewania. Nadaje się do mulczowania.
• życica trwała
• kostrzewa czerwona
• kostrzewa trzcinowa
• wiechlina łąkowa
• kostrzewa murawowa
• koniczyna biała

10%
35%
35%
5%
10%
5%

Trwałość ponad 7 lat
Norma wysiewu 1 kg/ 40 m2
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NASZE REALIZACJE
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FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE
KONKURS „ZIELONE PASTWISKO”
Co roku Sowul & Sowul angażuje się w różnego rodzaju projekty społeczne. W 2015 firma zorganizowała konkurs dla podopiecznych domów dziecka pt. „ZIELONE PASTWISKO”. Tematami były:
“Najlepsze pastwisko w moim regionie” oraz „Szczęśliwa krowa na pastwisku”. Wśród wielu nadesłanych prac wybrano dwa pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych (6-12 i 13-15 lat ).
Wybrano również osiem wyróżnień.

1

MIEJSCE

NATALKA CZARNECKA (kategoria 6-12 lat)
Dom Dziecka, ul. Szczecińska 2, 72-004 TANOWO

1

MIEJSCE

WERONIKA CZUBASZEK (kategoria 13-15 lat)
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza “HORYZONT”
ul. Mickiewicza 1/1, 22-300 Krasnystaw
40
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NORMY WYSIEWU
Gatunek

Norma Wysiewu kg/ha
W plonie głównym

Na poplon

8-10

15-20

1

Facelia błękitna

2

Seradela

25-30

35-40

3

Łubin żółty

130-150

150-180

4

Łubin wąskolistny

150-160

160-180

5

Bobik

250-300

280-320

6

Wyka siewna

100-130

130-150

7

Groch siewny

200-250

250-270

8

Gryka

60-70

80-100

9

Rzepik ozimy

8-10

10-20

10

Perko

4-8

10-15

11

Gorczyca siewna

8-10

10-20

12

Marchew pastewna

3-5

-

13

Rzepa ścierniskowa

3-4

10-12

14

Kapusta pastewna

1,5-6

8-10

SOWUL & SCIENCE

Lp.

Trawy wysokie
1

Kostrzewa trzcinowa

42,6

2

Kostrzewa łąkowa

3

Kupkówka pospolita

22,5

4

Mozga trzcinowata

21

5

Rajgras wyniosły

51,3

6

Stokłosa bezostna

45,6

7

Tymotka łąkowa

13,4

8

Festulolium

38,5

40

Trawy średnio wysokie i niskie
1

Kostrzewa czerwona

31,6

2

Mietlica biaława

10,1

3

Wiechlina błotna

21,7

4

Wiechlina łąkowa

5

Życica trwała

34,8

6

Życica wielokwiatowa

37,0

7

Życica mieszańcowa

35,9

22

Rośliny motylkowate
1

Koniczyna biała (trwała)

8-12

2

Koniczyna białoróżowa

10-14

3

Koniczyna łąkowa

12-18

4

Komonica zwyczajna

8-15

5

Lucerna siewna

20-30

Sowul&Rolnicy

www.sowul.pl
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Projekt graficzny i skład: www.mvizual.pl

NOTATNIK
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KALENDARZ

Styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Luty
Sb
2
9
16
23
30

Kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Sb
2
9
16
23
30

Sb
6
13
20
27

N
7
14
21
28

N Pn Wt Śr
3
10 2 3 4
17 9 10 11
24 16 17 18
23 24 25
30 31

Sb
2
9
16
23
30

Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

Cz Pt Sb N
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

N Pn Wt Śr Cz Pt
1 2 3 4 5
3
10 8 9 10 11 12
17 15 16 17 18 19
24 22 23 24 25 26
31 29 30 31

Śr
2
9
16
23
30

Cz
3
10
17
24
31

Pt
4
11
18
25

Sb
5
12
19
26

N
6
13
20
27

Pt
4
11
18
25

Pn Wt Śr
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Cz
2
9
16
23
30

Pt
3
10
17
24

Sb
4
11
18
25

N
5
12
19
26

Sb
3
10
17
24

N
4
11
18
25

Sb
3
10
17
24
31

N
4
11
18
25

Wrzesień
Sb
6
13
20
27

Listopad
N Pn Wt Śr Cz
1 2 3
2
7 8 9 10
9
16 14 15 16 17
23 21 22 23 24
30 28 29 30

Pn Wt
1
7 8
14 15
21 22
28 29

Czerwiec

Sierpień

Październik

www.sowul.pl

Marzec

Maj

Lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

N Pn Wt Śr Cz Pt
3
1 2 3 4 5
10 8 9 10 11 12
17 15 16 17 18 19
24 22 23 24 25 26
31 29

NASZE NASIONA WYSIEJESZ Z PRZYJEMNOSCIĄ
PRZYJEMNOŚCIĄ

2016

N Pn Wt Śr Cz
7
1
14 5 6 7 8
21 12 13 14 15
28 19 20 21 22
26 27 28 29

Pt
2
9
16
23
30

Grudzień
Sb
5
12
19
26

N Pn Wt Śr Cz
1
6
13 5 6 7 8
20 12 13 14 15
27 19 20 21 22
26 27 28 29

Pt
2
9
16
23
30
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Sowul & Sowul Sp. z o.o.
11-300 Biskupiec
ul. Przemysłowa 2
NIP 739 33-33-310

tel. (89) 537-70-40
(89) 537-70-43
fax (89) 537-70-50
biuro@sowul.pl www.sowul.pl

