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Odpowiedź przez faks + zamówienie 
Umowa do uprawy roślin 

 
między 

 
Sprzedawca: 
 
Doradca energetyczny Dipl.-Ing. Ralf Heise e.K.    numer telefonu: +49 33457 - 29969  
Ing.-Büro f. d. Nutzung regenerat. Energiequellen       numer komórki: +49 174 - 7127084 
Do rąk Ralf Heise               faks:        +49 33457 - 5893 
Croustillier 6               

16259  Oderaue / OT Neureetz         mailto:info@energieberater-heise.de 
                      
i 
 
kupiec: 
 
____________________________                      ____________________________ 
(firma bzw. nazwisko, imie)                (numer telefonu lub tez komórkowy 
 
____________________________                                  ____________________________ 
(ulica, numer domu)                                                         (adres e-mailowy) 
 
__________________________ 
(kod pocztowy, miejscowosć) 
 
Do uprawy / do siania  _ _ _ _ _ hektarów/_ _ _ _ _ kilogramu trawy energetycynej „Szarvasi 1“  
 
na działce ewidencyjnej nr. ___________________ jednostki ewidencyjnej____________________  
na działce ewidencyjnej nr. ___________________ jednostki ewidencyjnej____________________  
na działce ewidencyjnej nr. ___________________ jednostki ewidencyjnej____________________  
w wojewódce  _____________________________________ 
 
Kupiec zapewnia wyraŜnie i przyjmóje do wiadomości, Ŝe trawa energetyczna pod nazwą  
„Szarvasi 1“ patentowany produkt jest i dotrzymuje przepisy rozporządzenie rady (WE) nr. 2100/94 z 
dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin. 
 
Odmiana rośliny „Szarvasi 1“ jest własnośćą firmy Bikazugi Mezögazdasági Nonprofit Kft. w 
Szarvas/Węgry, który ma jedynie prawo do mnórstwa i sprzedaŜy nasion „Szarvasi 1“. 
 
Zamówienie: 
 
_ _ _ _  jednostek á 25 kilogramów nasion trawy energetycynej “Szarvasi 1“   
 
_ _ _ _  jednostek á 20 kilogramów nasion trawy energetycynej “Szarvasi 1“   
 
w cenie 18,50 € / kg netto. Cena zbytu producenta. 
 
 
___________________________________                   ___________________________ 
(miejscowość, data, obowiązujący podpis)                     (nazwisko w literach wyraźnych) 
 
 
www.hirschgras24.de        www.maisersatz24.de        www.biogasgras24.de        www.pelletgras24.de               
 

 



                                                  

Dipl. Ing. Ralf Heise                        Telefon.:   +49 33457 – 29969                       Dane konta bankowego: Sparkasse Märkisch Oderland 

Croustillier Nr. 6                              Faks:        +49 33457 – 5893                  Numer konta:     3000520022 

16259  Oderaue                                Komórka: +49 174 – 7127084                        Kod banku:         170 540 40 

HRA 2509 sąd rejonowy FF/O        E-Mail: info@energieberater-heise.de            NIP(niemiecki): DE248360023 

 

                      Doradca energetyczny Dipl.- Ing. Ralf Heise e.K. 
                                                                                                          Biuro inŜynierske dla uŜytkowania energii odnawialnej 

 
 
 
 

węgierska trawa energetyczna 
 

SZARVASI 1 
 

Agropyron elongatum 
 

Wieloroczna wielka trawa przenna do uprawy roślin energetycznych i paszowych 
 

 
ŁoŜe siewne:  Bez chwast, drobne ŁoŜe siewne, głebokość wysiewu 1 cm, 

Ŝiemie po wyśiewie przyduśić  
 
Ilość nasion:  W wiośnie 30 kg/ha (uwaŜac na opóźnione mrozy) 

W póŜnym lecie 25 kg/ha (najlepszy czas do wysiania) 
 
Ilość nawozu: Podczas wysiewu wystarczy 60 kg N przed pierwszym koszeniu 

W fazie uŜytkowaniu ok. 60 kg N + 120 kg (pół mineralny, pół 
gnojowicy) 
Po zbiorze ok. 60 kg N + 120 kg (mineralny nawóz albo gnojowica) 
Nawóz siarkowy jest podszebny 
Nawozy organiczne wystarczają 

            Wyśiew powinien być blisko ziemi 
 
Ochrona roślin: MoŜliwość wydania herbicydów w roku wyśiana; 

Ochrona Ŝiemi przed wyśiewem albo przed wyrośnięciem roślin;  
   Przestrzegać czas oczekiwania; 

Po wyrośnięcem: nie uŜywac środków do ochrony roślin przed czasem 
"4-liścowym-stadium",  
Częste koszenie wzmocnia rośliny i ich wzrost 

 
śniwa:   W wczesnym lecie i wczesnej jesieni przy pełnej wiechy i suchej masy z 
   około 28-32% (DM). Cięcie min. 10 cm do max. 15 cm od dołu, tak jak  

zborze.  
 
UŜytkowanie: Trawy polowe do 5 lat (niemiecke przepisy! – kod 897) 
   UŜytky Ŝielone do 10 lat (niemiecke przepisy!) 
 
Jednostka:  20 kg / 25 kg 
 
Ogólnie:  Trudny wzróst początkowy 
   Czuła przeciwko konkurencji (częste koszenie) 
   Cięcie pielęgnarne przynajmniej 5 cm przy wysokości trawy o 15 cm, 

przezto bedzie wzrost i roślina umacniana 
 Czuła przeciwko opóźnionych mrozów ("3-liscowy-stadium") 

Pózniej jest “Szarvasi 1“ nieczuły na mrozy 
 


