Luzerne
Luzerne (of alfalfa) is een diepwortelend
gewas dat zeer geschikt is voor teelt in
droge gebieden. Veehouders gebruiken
luzerne voornamelijk voor het produceren
van hooi met een hoge eiwitwaarde of om
het direct aan de dieren te voeren. Ook
wordt luzerne gebruikt voor de productie
van kunstmatig gedroogde luzerne.

Barmelie
Gezonde opbrengst!
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•Uitzonderlijk gezondheidsprofiel met een hoge
resistentie tegen anthracnose en verticillium
•

Eigenschappen

Uitstekende vorsttolerantie

Opbrengst

•
Winterhardheid

Gegarandeerde topopbrengsten met Yellow Jacket
Nitrogenerator

Eiwit %

•Redenen voor het gebruik van Yellow Jacket
Nitrogenerator

Verteerbaarheid

Barenbrug presenteert een nieuw ras uit ons veredelingsprogramma in Frankrijk. Dit ras is in Frankrijk
opgenomen in de lijst van Herbe-book. Met Barmelie worden hoge opbrengstcijfers gecombineerd met
een goed eiwitgehalte. Dit maakt Barmelie tot een veelzijdig ras.
Uitzonderlijk gezondheidsprofiel met een hoge resistentie tegen anthracnose en verticillium
Vanwege de klimaatverandering moeten we alert zijn op het gezondheidsprofiel van luzerne. Vanuit
ons kweekstation in Frankrijk resulteert dit bewustzijn in zeer goede resultaten. Met Barmelie beschikken
we over een uitzonderlijk gezondheidsprofiel. Dit ras heeft een zeer hoge resistentie tegen anthracnose
en verticillium. Dat zorgt voor een goede persistentie.
Uitstekende vorsttolerantie
Persistentie heeft niet alleen met gezondheid te maken. Ook de winterhardheid is een belangrijke factor
om een ras lang te laten leven. Barmelie vertoont een uitstekende vorsttolerantie. Dit ras kan worden
gebruikt in oceanische en continentale gebieden.
Gegarandeerde topopbrengsten met Yellow Jacket Nitrogenerator
Yellow Jacket Nitrogenerator is de zaadbehandelingstechnologie van Barenbrug voor luzerne. Met
deze nieuwe technologie wordt een hoog aantal Rhizobium-bacteriën ingebed in een beschermende
polymeermatrix. Samen met een voedingsstoffensupplement dat alle essentiële mineralen en
sporenelementen bevat, zorgt dit product voor een betere vestiging en een hogere ruwvoerproductie.
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Luzerne
Luzerne (of alfalfa) is een diepwortelend
gewas dat zeer geschikt is voor teelt in
droge gebieden. Veehouders gebruiken
luzerne voornamelijk voor het produceren
van hooi met een hoge eiwitwaarde of om
het direct aan de dieren te voeren. Ook
wordt luzerne gebruikt voor de productie
van kunstmatig gedroogde luzerne.
Redenen voor het gebruik van Yellow Jacket Nitrogenerator:
•Verbeterde vestiging onder moeilijke omstandigheden.
•Betere benutting van beschikbaar water en vocht in de bodem.
•Verhoogde ziekteresistentie.
•Verbeterde stikstoffixatie.
•Verhoogde opbrengst van ruwvoer en proteïne.
Voor meer informatie over Yellow Jacket Nitrogenerator, klikt u hier.
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Specificaties
Wetenschappelijke naam:
Dormantieklasse:
Zaaihoeveelheid:
Verpakking:
Yellow Jacket:

Medicago Sativa
4.0
25 - 30 kg/ha
Zak van 25 kg
beschikbaar

Eigenschappen
Opbrengst
Winterhardheid
Eiwit %
Verteerbaarheid
Nematoden
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