
• 10 % baltieji dobilai
• 30 % eraičinai
• 25 % eraičinsvidrės
• 20 % nendriniai eraičinai
• 15 % motiejukai

SAKU UNIVERSAL

• 10 + 5 % raudonieji dobilai
•   5 % baltieji dobilai
• 35 % daugiametės svidrės
• 10 % šunažolės
• 20 % eraičinsvidrės
• 15 % eraičinai

SILO POWER
Aukšto baltymingumo ir mitybinės vertės 
silosui skirtas mišinys. Raudonieji dobilai 
mišinyje išlieka 4 metus, eraičinsvidrės suteikia 
atsparumo sausros periodais. Gerai auga 
humusingame, drėgnesniame dirvožemyje. 
Sėklos norma 23 kg/ha.

• 50 % motiejukai
• 45 % eraičinai
•   5 % pievinės miglės

HEIN
Klasikinės lėtai augančios žolės, pjaunamos 2-3 kartus per metus. Pirmas ankstyvas pjovi-
mas šienui, antras pjovimas šienui arba šienainiui. Antrą kartą pjaunama praėjus apie 60 
dienų po pirmos pjūties. Tinka žirgams. Auga praktiškai visų tipų dirvožemyje. 4 metai.
Sėklos norma 20-25 kg/ha. 

LUCERNA PLANET
Anksti ir vidutiniškai anksti žydinti liucerna. Daug žalios masės (7-13 t /ha SM) ir 
aukšto baltymingumo mišinys. Gerai žiemojantis. Reikia leisti metuose kartą 
sužydėti. 4 metai. ph 6-7. Gruntinis vanduo ne aukščiau 1,5m. 
Sėklos norma 13-14 kg/ha.

Ganyklinis žolių mišinys, gerai ėdamas, greitai ataugantis.
Gerai auga įvairiuose dirvožemiuose, galima tręšti mažesnėmis trąšų normomis. Gerai 
žiemoja, atsparus lygoms. Auginamas iki 4 metų. Tinka šienui ir silosui. 7-10 t/ha SM.
Sėklos norma 20-22 kg/ha.

• 25 % raudonieji dobilai
• 35 % eraičinai
• 20 % motiejukai
• 20 % daugiametės svidrės

SILO CLASSIC Silosui skirtas, kokybiškas, aukštos mitybinės 
vertės mišinys. Greitam vystymuisi įvesta 
daugiametė svidrė. Prastai auga 
durpžemyje. Atsparus ligoms. Tinka įsėliui. 4 
metai.
Sėklos norma 23–25 kg / ha.

• 62 % liucerna
• 18 % eraičinai
• 10 % motiejukai
• 10 % gausiažiedės svidrės

ALFA MIX
Kokybiško baltymo ir ląstelienos mišinys, labai 
tinka racionuose su kukurūzais. Liucernos 
sėklos apdorotos bakterijomis. 3-4 pjovimai, 4 
metai. pH 6-7.
Sėklos norma 22-23 kg / ha.

• 10 % baltieji dobilai
• 35 + 8 % daugiametės svidrės
• 31 % eraičinai
• 11 % motiejukai
•   5 % pievinės miglės

SAKU CLASSIC
Silosui ir ganiavai skirtas žolių mišinys, labai 
aukšto augimo potencialo (7-10 t/ha SM). 
Tinka įvairiems  neužmirkusiems dirvožemiams. 
Gerai žiemojantis. 
Sėklos norma 23-25 kg/ha. 4 metai.

MB „Aminagra”
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 • 60 % gausiažiedės svidrės JEANNE / DANERGO
 • 20 % hibridinės svidrės TETRATOP / SCAPINO
 • 20 % vienmetės svidrės JIVET / LOGICS
1 - 2 sezonai. Sėklos norma 40 kg/ha. Sėjama nuo kovo iki rugpjūčio pabaigos.
Aukšto produktyvumo ir aukštos maistinės vertės mišinys. Gausiažiedės svidrės  greitai 
auga, turi daug energijos ir sudaro mišinio pagrindą. Nupjovus žolė labai greitai atauga. 
Hibridinės svidrės suteikia mišiniui atsparumo, o vienmetė svidrė daug žalios masės (ypač 
pirmais metais). 

HERKULES

 • 30 % eraičinsvidrės LOFA / PERUN
 • 20 % hibridinės svidrės TETRATOP  SCAPINO
 • 30 % vidutinio vėlyvumo daugiametės svidrės CALIBRA
 • 20 % vėlyvos daugiametės svidrės POLIM
3-5 sezonai. Sėklos norma 40–45 kg/ha. Sėjama nuo kovo iki rugpjūčio pabaigos.
Intensyvus, daugiametis žolių mišinys. Eraičinsvidrės ir hibridinės svidrės suteikia mišiniui 
kokybę, atsparumą ligoms, sausrai ir kitiems stresams. Daugiametė svidrė duoda daug 
žalios masės per labai trumpą periodą. 

KING KONG MIX

 • 25 % daugiametės svidrės (vėlyvas tetraploidas)
 • 25 % daugiametės svidrės (vėlyvas diploidas)
 • 25 % daugiametės svidrės (vidutinio ankstyvumo diploidas)
 • 25 % daugiametės svidrės (ankstyvas diploidas)
3-5 sezonai. Sėklos norma 40 kg/ha. Sėjama nuo kovo iki rugpjūčio pabaigos. Intensyvus, 
daugiametis žolių mišinys, tinka ir ganiavai. Diploidinės svidrės  užtikrina mišinio stabilumą, 
masę, atsparumą, o triploidinės cukraus kiekį ir skonines savybes. Mišinys gerai žiemoja ir 
pasižymi atsparumu rūdims. Galima sėti durpžemyje. 

KING KONG MOOR

 • 55 % liucerna ‘HARPE’
 • 45 % liucerna ‘DIANE’
2-4 sezonai. Sėklos norma 25 kg/ha. Sėjama nuo balandžio iki gegužės vidurio, nuo birželio 
vidurio iki rugpjūčio vidurio. Dviejų veislių mišinys duoda maksimalų gerai virškinamų 
baltymų derlių iš hektaro. Mišinys labai atsparus ligoms ir kenkėjams. Sėklos apveltos 
Nitragin Gold bakterijomis, kas padidina derliau išeigą 12%, o baltymingumą 7%. 

ALFALFA MIX PRO

 • 50 % gausiažiedės svidrės
 • 47 % vienametės svidrės
 •   3 % egiptinis dobilas

FAST FOOD

HERKULES
KING KONG MIX
KING KONG MOOR
ALFALFA MIX PRO

Dirvožemis Paskirtis Pašarinė vertė
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