Lucerna
Lucerna odgrywa istotną role wsród pasz
objetościowych
w żywieniu bydła mleczneg. Nadaje się do
kiszonek i do produkcji kiszonki lub siana.
Z gleby gliniastej, roślina może dać
wysokie plony
(12-15 ton sm / ha).

AlfaComfort - NOWOŚĆ
Mieszanka lucern dla maksymalizacji
plonu
•Bardzo wysoka zawartość białka, maksymalizacja
zysków w uprawie lucerny
•Bardzo wysokie plony suchej masy przez cały okres
wegetacyjny
•Wczesny start po zimie i wysoka produkcyjność
jesienna
•Bardzo wysoka odporność na choroby
•Odporność na niekorzystne warunki glebowoklimatyczne i anomalia pogodowe
•Bardzo wysoka trwałość uprawy i mrozoodporność
•Doskonała jakość paszy i zbilansowanie białka oraz
włókna

Na piaszczystych glebach plony są niższe
(10-13 ton sm/ha).

Koszenie
Pastwisko
Trwałe UZ
Krótkotrwałe

Właściwości
Odporność na suszę
Zawartość energii
Odporność na okresowe zalewanie
Zawartość białka

PIERWSZY POKOS – lucerna AlfaComfort
Przydatność na gleby lekkie (kl.IV-Vi)
Mieszanka AlfaComfort została specjalnie stworzona aby zmaksymalizować zyski z uprawy lucerny.
Dzięki połączeniu lucern dwóch różnych typów (flamandzkiego i śródziemnomorskiego) uzyskujemy
wyższe plony, lepszą odporność na choroby i niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne. Specjalnie
dobrane odmiany o skrajnie różnej klasie spoczynkowości zapewniają o jeden pokos więcej dzięki
bardzo wczesnemu rozpoczęciu wegetacji po okresie zimowym oraz dłuższej produkcyjności
jesiennej. Zastosowane nowe odmiany hodowli Barenbrug charakteryzują się najwyższą zawartością
białka, odpornością na wyleganie i choroby, produkcyjnością i bardzo wysoką strawnością.
Technologia otoczkowania nasion Yellow Jacket zapewnia równomierne rozprowadzenie bakterii
Rhizobium dla pełnego wykorzystania azotu atmosferycznego. Dzięki otoczce Yellow Jacket
Jacketmamy
pewność szybkiego rozwoju aktywnych brodawek korzeniowych i lepszy wzrost siewek w trudnych
warunkach.
AlfaComfort - innowacyjne rozwiązanie w uprawie lucerny
Zmany klimatu powodujące skrajne anomalia pogodowe jak gwałtowne burze, obfite deszcze, susze i
wichury wymuszają na hodowcach bydła szukanie nowych, bezpieczniejszych rozwiązań w produkcji
pasz objętościowych. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów stworzyliśmy mieszankę dwóch
odmian o różnej klasie spoczynkowości dla minimalizowania skutków zmian klimatu oraz zapewnienia
bezpieczeństwa uprawy i maksymalizacji plonu. Zastosowana odmiana w typie flamandzkim o niskiej
klasie spoczynkowości charakteryzuje się wysoką produkcyjnością w okresie wiosennym i
wczesnoletnim, a odmiana w typie śródziemnomorskim i o wysokiej klasie spoczynkowości doskonale
plonuje w okresie upalnego lata i jesieni. Połączenie tych dwóch typów zapewnia wzrost plonów oraz
uzyskanie jednego pokosu więcej dzięki wczesnemu rozpoczęciu wegetacji wiosną i wydłużeniu
produkcji jesienią.
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Lucerna
Lucerna odgrywa istotną role wsród pasz
objetościowych
w żywieniu bydła mleczneg. Nadaje się do
kiszonek i do produkcji kiszonki lub siana.
Z gleby gliniastej, roślina może dać
wysokie plony
(12-15 ton sm / ha).
Wysoka odporność na choroby i wyleganie zapewnia bezpieczeństwo zbiorów, a wysoka strawność i
zawartość białka gwarantuje najwyższą jakość żywieniową. Mieszanka lucern wyżej plonuje od
czystych odmian zastosowanych do jej produkcji dzięki wykorzystaniu efektu konkurencyjności.
AlfaComfort zapewnia zwiększenie plonów lucerny przy zastosowaniu takich samych kosztów jak w
przypadku upraw jednoodmianowych co zwiększa efektywność ekonomiczną.

Na piaszczystych glebach plony są niższe
(10-13 ton sm/ha).

Koszenie
Pastwisko
Trwałe UZ
Krótkotrwałe

Właściwości
Odporność na suszę
Zawartość energii

Specyfikacje
Norma wysiewu
Głębokość siewu
Opakowanie

25 kg/ha
1-2 cm
25 kg

Skład
50% Odmiany lucerny w typie flamandzkim
50% Odmiany lucerny w typie śródziemnomorskim
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Odporność na okresowe zalewanie
Zawartość białka
Przydatność na gleby lekkie (kl.IV-Vi)

