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Nasiona powlekane
bakteriami z grupy
Rhizobium
Zalety powłoki Yellow Jacket z bakteriami
Rhizobium:
• Gotowy produkt – mniejszy nakład pracy
• Unikalny szczep bakterii Rhizobium
• Lepszy wzrost siewek w trudnych warunkach
• Lepsze wykorzystanie dostępnej wody i wilgoci
znajdującej się w glebie
• Zwiększona odporność na choroby
• Skuteczniejsze wiązanie wolnego azotu
• Większy plon suchej masy i białka
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Gwarancja najwyższej wydajności
uprawy lucerny

Najwyższa
wydajność upraw
F
lucerny dzięki

Polimerowa osłona
ochronna

irma Barenbrug opracowała nową
technologię zaprawiania nasion bakteriami z
rodzaju Rhizobium. Wyjątkowa formuła i procedura
mają na celu umieszczenie bakterii z rodzaju
Rhizobium w polimerowej osłonie ochronnej. Do osłony
wprowadzana jest również specjalna mieszanina
substancji odżywczych, środków ochronnych
i pierwiastków śladowych. Ponadto optymalna kontrola
podczas produkcji, przechowywania i transportu
zapewnia wysoką jakość produktu końcowego.
Stosowana technologia zapewnia dużą ilość bakterii
z rodzaju Rhizobium oraz doskonałą ochronę przed
czynnikami wywołującymi stres. W wyniku tego w
glebie znajduje się wiele skutecznych
bakterii z rodzaju Rhizobium.

Rhizobium

Y

ellow Jacket – stworzona przez firmę Barenbrug
powłoka zawierająca bakterie z grupy
Rhizobium, przeznaczona do otoczkowania nasion
lucerny. Wykorzystanie nowej technologii umożliwiło
zaszczepienie dużej ilości czynnych bakterii z grupy
Rhizobium w polimerowej osłonie ochronnej. Produkt
zawiera również substancje odżywcze, wszystkie
niezbędne minerały i substancje zabezpieczające.
Został stworzony z myślą o poprawie wzrostu siewek
i zwiększeniu wydajności produkcji paszy.

Składniki
odżywcze
Pierwiastki
śladowe

Polimerowa osłona
Wyjątkowy szczep bakterii Rhizobium
Dzięki selekcji wielu szczepów w różnorodnych warunkach firma
Barenbrug otrzymała na potrzeby produktu nowy wyjątkowy
szczep bakterii Rhizobium. Nowy szczep wykazuje się dobrą
zdolnością przetrwania w trudnych warunkach. Szczegółowe
badania i próby w terenie prowadzone przez Barenbrug Research
wykazały, że nasiona lucerny pokryte powłoką Yellow Jacket,
charakteryzują się przyspieszonym wzrostem, co ma znaczenie
szczególnie w trudnych warunkach i przy opóźnionym siewie.
Zalety powłoki Yellow Jacket z bakteriami Rhizobium:
• Gotowy produkt – mniejszy nakład pracy i ograniczone ryzyko
• Wyjątkowy szczep bakterii Rhizobium
• Lepszy wzrost siewki w trudnych warunkach
• Efektywniejsze wykorzystanie dostępnej wody i wilgoci
znajdującej się w glebie
• Zwiększona odporność na choroby
• Skuteczniejsze wiązanie azotu cząsteczkowego
• Większa ilość suchej masy i białka
Wszystkie oferowane przez nas odmiany lucerny są
dostępne z powłoką Yellow Jacket.

Często zadawane pytania
Dlaczego nasiona pokryte powłoką
Yellow Jacket z bakteriami z rodzaju
Rhizobium są lepsze niż nasiona zaprawiane
bezpośrednio przed siewem/przed sprzedażą?
W przypadku powłoki Yellow Jacket bakterie Rhizobium są
umieszczone w polimerowej osłonie otaczającej nasiona. Do
osłony dodano również środki ochronne i substancje odżywcze,
które przedłużają trwałość produktu w trakcie przechowywania
i zwiększają odporność bakterii Rhizobium na stres. W związku
z tym, ilość bakterii Rhizobium w nasionach z powłoką Yellow
Jacket jest znacznie większa niż w przypadku nasion, które zostały
zaprawione przed siewem/przed sprzedażą, gdyż te narażone są
na bezpośrednie działanie czynników zewnętrznych.
Dlaczego duża ilość bakterii Rhizobium przypadająca na
nasiono jest tak ważna?
W przypadku lucerny, ilość bakterii z rodzaju Rhizobium
znajdujących się na nasionach przed siewem oraz tworzenie
brodawek korzeniowych i wiązanie azotu cząsteczkowego są ze
sobą mocno powiązane. Rhizobium wpływa na tworzenie większej
liczby brodawek korzeniowych a co za tym idzie, zwiększa
wiązanie azotu cząsteczkowego.
Jaka jest optymalna norma wysiewu nasion pokrytych
powłoką Yellow Jacket z bakteriami z rodzaju
Rhizobium?
Norma wysiewu zalecana przez Barenbrug wynosi 25 - 30 kg/ha.
Jest ona taka sama jak w przypadku nasion nieotoczkowanych.
Dlaczego nasiona z powłoką Yellow Jacket wschodzą
szybciej?
Powlekane nasiona są cięższe i po wysiewie mają lepszy kontakt
z glebą. Powłoka nasion przyciąga i zatrzymuje wilgoć, dzięki
czemu nasiona powlekane kiełkują i wschodzą lepiej niż nasiona
niepowlekane. Powłoka Yellow Jacket zawiera substancje
odżywcze stymulujące wzrost siewki i działanie bakterii Rhizobium.
Ponadto zawarte w powłoce wapno (CaCO3) obniża pH wokół
korzeni, co prowadzi do poprawy wzrostu i wydajności produkcji.
Dlaczego warto stosować bakterie z rodzaju Rhizobium?
Bakterie Rhizobium umożliwiają dostarczanie lucernie
odpowiedniej ilości azotu. Jeśli w glebie znajduje się odpowiednia
ilość bakterii Rhizobium, nawożenie azotem nie jest już konieczne.
Jeśli na danym stanowisku nie uprawiano wcześniej lucerny,
bakterie Rhizobium nie będą tam występować. Jeśli w niedawnej
przeszłości na danym stanowisku uprawiano lucernę, bakterie
Rhizobium w glebie mogą wciąż być aktywne,
jednak w przypadku płodozmianu ilość bakterii szybko spada.
Powlekane nasiona umożliwiają przywrócenie
dużej ilości aktywnych bakterii w glebie.

Odmiany lucerny
Barenbrug
Barenbrug realizuje na szeroką skalę
program związany z hodowlą nowych odmian
lucerny. Nasz program jest realizowany w Północnej
Francji, Południowej Francji, Rumunii i Australii. Głównym
celem programu Barenbrug w zakresie hodowli lucerny
jest umożliwianie rolnikom osiąganie maksymalnych
związanych z tym korzyści. Najważniejsze cechy
naszych odmian to strawność, wysoka zawartość białka,
odporność na choroby i nicienie, duża ilość suchej masy
oraz trwałość.
Przegląd odmian
Klasa
Odmiana

spoczynkowości

Odmiany flamandzkie
Artemis

4.5

Derby

4.5

Alpha

4.9

Alexis

5.0

Everest

5.0

Bardine

5.0

Sanditi

5.2

Odmiany półniespoczynkowe
Dorine

6.4

Sardi Seven

7.0

Soraya

7.0

Odmiany niespoczynkowe
Antares

7.5

Verdor

8.0

Sardi Ten

10.0

Nasiona bez
powłoki
Nasiona
z powłoką
Yellow Jacket

