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Do Zarządców Zieleni
i Samorządowców
Szanowni Państwo
Mając pełną świadomość i wiedzę na temat zmian klimatycznych i zagrożeń z nich wynikających,
które mają negatywny wpływ na lokalne ekosystemy i zachowanie w nich bioróżnorodności życia, nasza
firma Przedsiębiorstwo Nasienne TORAF L.T.R Węgrzynowscy sp. z o.o. od lat zajmuje się tworzeniem
mieszanek kwiatów dzikich o zróżnicowanym składzie. Łąki wyrastające z tych mieszanek mają szerokie
spektrum zastosowań, oraz spełniają różne funkcje, np.:
 oczyszczającą powietrze z zanieczyszczeń atmosferycznych - łąka kwietna odpowiedniej
wysokości jest w stanie trwale skumulować 3g zanieczyszczeń atmosferycznych na m2,
 wspierającą ochronę i odbudowę zniszczonych ekosystemów łąkowych, które są miejscem
bytowania dla wielu gatunków pszczół i dzikich zapylaczy takich jak: trzmiele, pszczoły samotnice,
motyle, muchówki, chrząszcze i wiele innych,
 ochronną dla wielu gatunków ptaków.
Nasze Mieszanki dzięki pieczołowicie opracowanym składom, tworzonym w oparciu o wiedzę
i doświadczenie zdobywają coraz większe uznanie, czego dowodem są zdobyte przez naszą firmę 3 złote
medale Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Od lat współpracujemy z Samorządami, Nadleśnictwami, Urzędami Wojewódzkimi, firmami
wykonawczymi i architektami krajobrazu z terenu całej Polski. Ich uwagi są dla nas cenną wskazówką do
udoskonalania składów naszych mieszanek i dostosowywania ich do lokalnych warunków siedliskowych.
Obecnie w naszej stałej ofercie mamy kilkanaście mieszanek kwiatowych o zróżnicowanych
składach, które mogą być stosowane do zakładania łąk kwietnych w różnych miejscach na terenie Państwa
Gminy, są to m.in.:

➢ MIESZANKI BYLINOWE
Trwała łąka kwietna średniej wysokości 30-120 cm, wieloletnia (5-10 lat), z co najmniej 70%
udziałem bylin i roślin dwuletnich w składzie, przeznaczona do siewu wiosennego, jesiennego
i ozimego.
• Mieszanka bylinowa roślin miododajnych na tereny suche,
• Mieszanka bylinowa roślin miododajnych na tereny podmokłe,
• Mieszanka bylinowa LONG LIFE MEDOW,
• Mieszanka na „Zielony Dach” PROFI.

➢ MIESZANKI Z PRZEWAGĄ BYLIN
Trwała łąka kwietna na okres 3-6 lat, z co najmniej 55% udziałem bylin i roślin dwuletnich
w składzie, przeznaczona do siewu wiosennego.
• Mieszanka przyciągająca TRZMIELE
• Mieszanka na „Zielony dach” ECO+

➢ MIESZANKI Z PRZEWAGĄ ROŚLIN JEDNOROCZNYCH
Barwne kolorystycznie łąki o bogatym składzie gatunkowym, z co najmniej 30% udziałem bylin
w składzie, przeznaczone do siewu wiosennego i wczesno letniego.
• Mieszanka miododajna BEE’S UNIVERS (bogata mieszanka kolorystyczna z ponad 40%
udziałem bylin, która cieszy oko i stanowi schronienie dla wielu zapylaczy),
• Mieszanka KWIETNA ŁĄCZKA (HIT SPRZEDAŻOWY, bogata mieszanka ponad 40 dzikich
gatunków długo i obficie kwitnących roślin w tym ponad 40% bylin, do wszechstronnego
zastosowania),
• Mieszanka ANTY - SMOGOWA (pochłania do 3g zanieczyszczeń na m2),
• Mieszanka ANTY - KOMAROWA (mieszanka ziół i kwiatów odstraszająca komary),
• Mieszanka ANTY - ŚLIMAKOWA ( mieszanka ziół i kwiatów odstraszająca ślimaki),
• Mieszanka EXPRESS ŁĄCZKA (mieszanka szybko rosnących popularnych kwiatów ogrodowych
do siewu - dla spóźnialskich),
• Mieszanka KWIATÓW JADALNYCH (mieszanka w skład której wchodzą kwiaty, które można
spożywać na surowo lub jako dodatek do sałatek).

➢ MIESZANKI DEDYKOWANE
Realizujemy zamówienia na dedykowane mieszanki z indywidualnym składem gatunkowym wskazanym
przez klienta. Minimalne zamówienie dla tego typu mieszanek to 10 kg dla mieszanki bylinowej z 70%
udziałem bylin i około 25 kg dla mieszanki z przewagą roślin jednorocznych.
Więcej zapytań na temat mieszanek, ich składów i przeznaczenia można kierować na adres
e-mail: toraf@toraf.pl. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania związane z kwietnymi łąkami.
Jeśli będą Państwo zainteresowani udostępnimy skład gatunkowy, oraz podpowiemy jak je zakładać
i pielęgnować.

Z wyrazami szacunku,

