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).

Yellow Jacket lucerna otoczkowana
Wysoka ilość czynnych bakterii z grupy
Rhizobium
•Nasiona otoczkowane bakeriami RhizobiumYellowJacket
•Możliwość koszenia przed kwitnieniem
•Doskonała jakość paszy
•Wysokie plony w różnych warunkach
•Głębokość siewu: maksymalnie 2 centymetry
•Okres użytkowania: 5 lat

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

Prezentacja video lucerny Yellow Yacket.
Przydatność na gleby lekkie (kl.IV-Vi)
Dla producentów mleka ważne jest aby lucerna wcześnie przechodziła w stadium kwitnienia,
wówczas odrost pod względem plonu nie jest tak duży, lecz posiada gwarancję wysokiej jakości
pastewnej. Specjalnie w tym celu stosujemy odmiany idealne dla gospodarstw mlecznych. Oprócz
wczesności, nasza lucerna Yellow Jacket wyróżnia się dobrym plonowaniem, szybkim odrastaniem i
wysoką wartością pokarmową. Posiada delikatną łodygę oraz duży udział liści w masie nadziemnej.
Odznacza się dobrą zimotrwałością oraz cechuje się dużą odpornością na nicienie.
-mrozoodporność: dobra
-odporność na choroby: bardzo dobra
-odporność na nicienie: doskonała (85%)
-plon suchej masy: 17,5 t/ha
- szybkie odrosty po skoszeniu
- przystosowana do klimatu polskiego
- genetyczna odporność na choroby uwiądu
- białko na poziomie 20%
- odczyn gleby- obojętny
- wysokość koszenia: 7cm
- termin koszenia: faza pączkowania (najlepsze parametry)
Nawożenie:
N – 30 kg/ha - wiosną przed ruszeniem wegetacji
P – 100 kg/ha
K- 120-250 kg/ha (podzielone na dawki)
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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
Lucerna otoczkowana w technologii Yellow Jacket
Kolejnym rewolucyjnym produktem stworzonym po wieloletnich badaniach jest Yellow Jacket –
technologia otoczkowania 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 przynoszą spodziewanych
efektów gdyż bakterie szybko giną podczas przechowywania i transportu nasion.
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.

Specyfikacje
Okres wysiewu
Norma wysiewu
Opakowanie

(12-15 ton sm / ha).
Na piaszczystych glebach plony są niższe
(10-13 ton sm/ha).

Koszenie
Pastwisko
Trwałe UZ
Krótkotrwałe

Właściwości
Odporność na suszę

III-VIII
25 kg/ha
25 kg

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