Lucerna Manual pentru
gestionarea ușoară a culturilor
NITROGENERATOR
De acum înainte, cultivarea lucernei va fi mult mai ușoară.

Gestionarea culturilor

disponibile cu o îmbunătățire inovatoare, asigurând

Nitrogenerator, există si alți factori care contribuie la obținerea

Semințele pentru acest furaj bogat în proteine, sunt acum

Pe lângă alegerea semințelor de lucernă Yellow Jacket

un început bun pentru recoltă, o producție bogată,

unei producții ridicate de furaj grosier, cum ar fi: tipul de sol

precum și rații cu un conținut ridicat de proteine

pentru vacile dumneavoastră de lapte. Cu amelioratorul de

semințe Yellow Jacket Nitrogenerator, cultivarea lucernei este
mult mai ușoară.

potrivit, fertilizarea optimă și metodele de recoltare adecvate.
Aceste broșuri privind gestionarea culturilor, vă furnizează

informațiile necesare pentru a obține cele mai bune rezultate
cu semințele de lucernă Yellow Jacket tratate cu Rhizobium.

1. Pregătirea unui teren nou
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Cerințe legate de
terenmânțare

pH

pH- pentru soluri nisipoase > 5.5
pH- pentru soluri argiloase > 6

Presiunea
buruienilor

Alegeți un câmp cu presiune scăzută a
buruienilor

Nivelul de drenaj

Bine drenat

Structura solului

Aerați solul compactat. Înainte de însămânțare,
nivelați și îndreptați stratul superior al solului

Culturi anterioare > 1 an fără culturi de lucernă pe teren
pe teren
Starea solului

Nu trebuie să existe deloc bacterii Rhizobium în sol

2. Însămânțare
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Cerințe legate de
însămânțare

Perioada de
însămânțare

Mijlocul lunii martie - sfârșitul lunii aprilie
După însămânțarea din primăvară, se poate cosi
de până la două ori în anul de însămânțare

Rata de
însămânțare

25 - 30 kg/ha. Se poate amesteca cu Trifolium
alexandrinum (25 - 30 kg de lucernă + 5 kg
Trifolium alexandrinum)

Adâncimea de
însămânțare

1 - 2 cm

Distanța între
rânduri

8 – 12,5 cm. Lăsați o distanță mică între rânduri
pentru a suprima buruienile

Adăugare
manuală de
bacterii Rhizobia

Nu este cazul. Nu este necesar datorită tratării
seminței Yellow Jacket cu Rhizobium

3. Fertilizare

3

Recomandări privind
fertilizarea

Carbonat de
calciu (CaCO3)

Aplicați carbonat de calciu pentru un pH minim de 5,5
pe solurile nisipoase și de 6,0 pe solurile argiloase

Azot (N)

Nu este necesar un îngrășământ cu N, întrucât Rhizobia
va furniza 350 kg N/ha/an

Fosfor (P)

Fosfor (P) 80 - 110 kg P2O5/ha pe soluri nisipoase și
argiloase formate din aluviunile râurilor

Potasiu (K)

* 260 - 300 kg K2O/ha pe soluri nisipoase
* 235 - 270 kg K2O/ha pe soluri argiloase

Magneziu (Mg)

50 kg MgO/ha numai pe soluri nisipoase

4. Buruieni și dăunători
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Recomandări privind
ținerea sub control a
buruienilor

Recomandări
mecanice

- Țineți buruienile sub control prin cosire/retezare
dacă acestea cresc peste nivelul lucernei
- Evitați spațiile goale: nu tăiați lucerna prea scurt
- Evitați pagubele cauzate de trafic prin utilizarea
unor pneuri cu presiune scăzută

Recomandări
chimice

Contactați distribuitorul local sau serviciul de
consultanță cu privire la produsele disponibile

Rezistența
naturală la boli

Rezistența naturală la boli Utilizați soiuri rezistente
la boli și nematozi (Ex: Artemis, Alexis)

5. Producție
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Producția de substanță
uscată

Producția de
substanță
uscată în
primul an

6-9 tone (însămânțarea din primăvară), cu până la
10 % mai mare față de semințele netratate

Producția de
substanță
uscată în al
doilea an

14 - 22 tone* în al doilea an

(*în funcție de clasa de repaus vegetativ, gestionare, tipul
de sol, nutrienți, apă)

6. Recoltare
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Recomandări privind
recoltarea

Momentul
recoltării

Tăiați in momentul în care 5-10 % din plante au înflorit

Condiții
meteorologice

Tăiați numai în condiții de vreme uscată

Lungimea
plantelor

7 - 10 cm. O înălțime mai mică de tăiere distruge
mugurii noi

Perioada de
recuperare

Lucerna trebuie să crească din nou până la 10-15 cm
înainte de venirea iernii

Reducerea
pierderii
frunzelor

• Tăiați cu cositoare + condiționator cu role
• O nouă tăiere înainte de venirea iernii

Însilozare

Însilozare Se recomandă utilizarea unor aditivi de
însilozare fiabili pentru a reduce scăderea calității
silozului. Acoperiți și închideți încăperea în care vor fi
depozitați baloții cât mai repede posibil!
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