Luzerne
Barenbrug is een van de belangrijkste
luzernekwekers in Europa. In het officiële
rassenonderzoek (GEVES) nemen de rassen
Alpha, Alexis en Artemis een toppositie in.
Ze scoren allen goed op:
nematodenresistentie, hergroei na de
winter en na maaien en de kwaliteit en
gezondheid van het gewas.

Alexis
Zeer geschikt voor teelt voor drogerijen

Veehouderij
Drogerij

•Gezond soort voor een korte vruchtwisseling
•Goede wintervastheid
•Uitstekende nematoderesistentie
•Officieel opgenomen in de rassenlijst van Frankrijk en
Kroatië

Eigenschappen
Opbrengst drogestof
Wintervast
Eiwit gehalte
Verteerbaarheid
Nematoderesistentie

Uitstekende eigenschappen
Alexis is een nieuwe kwaliteitsluzerne met uitstekende eigenschappen. Het ras is goed wintervast en
heeft een snelle start en groei in het voorjaar. Daarnaast is Alexis een zeer productieve en gezonde
luzerne met uitstekende nematoderesistentie (85%) en vlotte hergroei. In Frankrijk staat het ras op
de tweede plaats wat betreft drogestofopbrengst. Het ras is uitstekend persistent voor een
meerjarige en duurzame productie en zeer geschikt voor teelt voor drogerijen.
Vergroeningseisen zet Luzerne opnieuw in de schijnwerpers
Sinds een aantal jaren in Luzerne van de radar verdwenen. Dit is eenvoudig te verklaren door een
aantal moeilijkheden in het management van het gewas. Luzerne wordt voor veehouders weer
interessant als gevolg van de nieuwe vergroeningseisen. Luzerne voldoet als 3e gewas. Benieuwd naar
de mogelijkheden, bekijk het videofragement van de CZAV dag 2015.

Yellow Jacket
Op zoek naar meer informatie over Rhizobiumcoating. Bekijk hier het overzicht van deze coating voor
luzernezaad. Elk mogelijk Barenbrug luzerne-product is optioneel leverbaar met deze Yellow Jacket
Rhizobiumcoating.

Specificaties
Zaaihoeveelheid
Zaaien voorjaar
Zaaien zomer

25-30 kg/ha
Maart-mei
Augustus
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Luzerne

Verpakking

Barenbrug is een van de belangrijkste
luzernekwekers in Europa. In het officiële
rassenonderzoek (GEVES) nemen de rassen
Alpha, Alexis en Artemis een toppositie in.
Ze scoren allen goed op:
nematodenresistentie, hergroei na de
winter en na maaien en de kwaliteit en
gezondheid van het gewas.

25 kg

Veehouderij
Drogerij

Eigenschappen
Opbrengst drogestof
Wintervast
Eiwit gehalte
Verteerbaarheid
Nematoderesistentie
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