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).

B&G 12 Lucerne Plus YellowJacket
Mieszanka lucerny otoczkowanej i
koniczyny aleksandryjskiej (roślina
osłonowa)
•Lucerna otoczkowana bakteriami Rhizobium

gwarancja najwyższej wydajności uprawy lucerny
•Koniczyna aleksandryjska stanowi roślinę ochronną
dla lucerny, nie będąc dla niej konkurencją
•Koniczyna aleksandryjska jest rośliną jednokośną,
zatem wypada po pierwszym pokosie
•Mieszanka pozwala uzyskać wyższe dopłaty do
uprawy motylkowych roślin paszowych

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
Przydatność na gleby lekkie (kl.IV-Vi)

Prezentacja video mieszankiB&G-12
B&G-12 Lucerne Plus
Lucerna otoczkowana w technologii Yellow Jacket
Kolejnym rewolucyjnym produktem stworzonym po wieloletnich badaniach jest Yellow Jacket –
technologia otoczkowywania nasion lucerny bakteriami Rhizobium.
Bakterie z grupy Rhizobium żyją w symbiozie z roślinami motylkowatymi
i wiążą oraz wprowadzają do gleby azot atmosferyczny umożliwiając tym samym redukcję kosztów
nawożenia azotem. Dotychczasowe metody zaprawiania nasion nie przynosiły spodziewanych
efektów gdyż bakterie szybko ginęły podczas przechowywania i transportu nasion.
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Dlatego Barenbrug stworzył specjalną matrycę polimerową, w której umieszczone są oprócz żywych
kolonii Rhizobium, składniki odżywcze dla bakterii, mikroelementy i wapń dla kiełkującej lucerny.
Otoczka zwiększając masę nasiona powoduje, że mocniej przylega ono do gleby, a dzięki
higroskopijności (pochłanianiu wilgoci), szybciej kiełkuje i jest mniej wrażliwe na chwilowe niedobory
wody w wierzchniej warstwie gleby.
Dzięki dodatkowi wapnia i mikroelementów, rośliny kiełkujące z nasion otoczkowanych w
początkowym okresie wytwarzają mocniejszy i głębszy korzeń palowy, uzyskując dostęp do
składników odżywczych umieszczonych w niższym profilu glebowym. Wszystkie odmiany lucerny
Barenbrug dostępne są wyłącznie w technologii Yellow Jacket, także w mieszankach traw z lucerną
jak : B&G-3 Milkway Protein NutriFibre i B&G-12 LucernePlus zastosowano wyłącznie otoczkowane
nasiona lucerny.

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).

Data przydatności mieszanek nasion
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 28 grudnia 2012r. Poz.1512- Ustawa o nasiennictwie, termin
przydatności mieszanek nasion traw wynosi 3 lata od daty pakowania, jednak w trzecim roku, w
terminie do 30 czerwca
czerwca. Po tym okresie mieszanka nasion traw nie nadaje się do sprzedaży.
Data pakowania- "Date of closing", znajduje sie na każdym opakowaniu, na zielonej etykiecie, która
wydawana jest do każdego opakowania przez Holenderską Inspekcję Nasienną NAK. Etykieta ta jest
jednocześnie potwierdzeniem, wydania przez Inspekcję Nasienną świadectwa kwalifikacji do danej
partii nasion traw.

Specyfikacje
Okres wysiewu
Norma wysiewu
Opakowanie

III-VIII
30 kg/ha
15 kg

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

Koszenie
Pastwisko
Trwałe UZ
Krótkotrwałe

Właściwości

Skład
85%
15%

Lucerna siewna otoczkowana YellowJacket
Koniczyna aleksandryjska

Odporność na suszę
Zawartość energii
Odporność na okresowe zalewanie
Zawartość białka
Przydatność na gleby lekkie (kl.IV-Vi)
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