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TerraLife - SolaRigol
Mieszanka poplonowa na płodozmian ziemniaczany.

SolaRigol jest mieszanką wyważoną, nastawioną szczególnie na płodozmian ziemniaczany, która dobrze zacienia glebę,
powoduje silny rozwój korzeni i podnosi bioróżnorodność. Łubin gorzki i len oleisty tworzą głębokie kanały korzeniowe,
które mogą być wykorzystane przez rośliny ziemniaka. Struktura ziemi zostaje idealnie przygotowana do uprawy
redlinowej a erozja w obrębie redliny może zostać zminimalizowana. Dodatkowo łubin gorzki, jak żaden inny gatunek
roślin redukuje porażenie wirusem rdzawej plamistości miąższu w ziemniakach. Wyka jara działa szczególnie
pozytywnie na bakterie glebowe, które chronią rośliny przed patogenem. W korzystnych warunkach można wiosną
zrezygnować z głębokiej uprawy poplonu. Nadaje się również do upraw specjalnych takich jak np. truskawki i szparagi.

Do nabycia również jako mieszanka SolaRigol TR

Deeptill „Rzodkiew głęboko korzeniąca” 
Rzodkiew Deeptill jest innowacją w uprawie międzyplonów. Tworzy ona w przeciwieństwie do normalnej rzodkwi oleistej,
bardzo gruby korzeń palowy, który może przebić się przez lekko zagęszczoną glebę. Jak wszystkie gatunki rzodkwi,
także Deeptill nie powinna być zaorana na jesieni. W zimie dobrze wymarza i pozostawia głębokie puste przestrzenie,
przez które ziemia może szybko się ogrzać na wiosnę. 
Wszystkie mieszanki oznaczone skrótem TR zawierają rzodkiew Deeptill - „rzodkiew głęboko korzeniącą”.

 międzyplon ścierniskowyZwischenfruchtart:

Nadaje się do płodozmianu z

Rzepak Bobowate Ziemniaki Zboża-Kukurydza Buraki

X X X X

Skład

Udział Gatunki

48% łubin gorzki

18% wyka jara

10% owies szorstki

9% ramtil

6% len oleisty

5% seradela

4% koniczyna aleksandryjska/squarrosum

Skład mieszanki może ulec pewnym zmianom gatunkowym - zgodnie z normami RSM (Regel Saatgut Mischungen) - nie zmieniając
jej przeznaczenia oraz wartości.

Wskazówki uprawowe

ilosć wysiewu 55-60 kg/ha; SolaRigol TR: 30-35 kg/ha
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termin wysiewu od połowy lipca do najpóźniej 20. sierpnia; SolaRigol TR koniec lipca do końca sierpnia

użytkowanie na nawóz zielony, ekstensywne pastwiskowanie

Skład mieszanki SolaRigol TR

35 % wyka jara
20 % owies szorstki
15 % ramtil
12 % len oleisty
  8 % koniczyna aleksandryjska/squarrosum
  1 % lnianka siewna
  9 % rzodkiew Deeptill


