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doskonałe plonowanie

dobry wzrost początkowy

P9911
Kiszonkowy mocarz
bardzo późny

FA
O

Kiszonka 320

Ziarno 300

gleby
słabsze

K: 80–85

Z: 80–85

gleby
średnie/lepsze

K: 85–90

Z: 80–85

Cechy:
Wysoki plon zielonej masy
Wyjątkowa kombinacja 
wysokich plonów skrobi oraz 
zielonej i suchej masy
Wysoka tolerancja na okresowe 
niedobory wody

 Silny stay-green

Profil agronomiczny

Zalecana obsada (tys./ha):

Wymagania glebowe

Wzrost początkowy 6

Tolerancja na suszę 6

Stay-green 7

Dry-down 7

Charakterystyka

Kiszonka: 320

Parametry jakościowe 7

Plon skrobi 7

wilgotne ziemie średnie suche, piaszczyste

mieszaniec pojedynczy SC
typ ziarna dent

Zalecenia uprawowe
Polecany do uprawy 
w rejonie środkowym 
i południowym, na dobrych 
glebach, także na biogaz�

Ziarno: 300

Plon ziarna 9

Odporność na wyleganie 6

Cechy:
� odmiana prosto z Kalifornii w przystępnej cenie,
� rośliny szybko odrastające, o średniej

podatności na wyleganie,
� drobnolistna, o dużej zawartości białka,

odporna na opadanie liści,
� zbiór nawet do sześciu pokosów w ciągu okresu

wegetacyjnego,
� wyjątkowa zimotrwałość z okresem spoczynku

przypadającym na późną jesień,
� odmiana o bardzo dobrej odporności na

wertyciliozę, fuzariozę i antraknozę,
� nasiona zaprawione bakteriami Rhizobium,
� nasiona otoczkowane węglanem wapnia,

który podnosi higroskopijność i tym samym
wpływa na ich szybsze kiełkowanie, nawet na
stanowiskach suchych,

� może być uprawiana na glebach słabo
drenowanych,

� opakowanie nasion: 25 kg, wysiew: 20–25 kg/ha�

Nasiona firmy Pioneer® posiadają specjalną 
3-warstwową powłokę, składającą się z bakterii
Rhizobium, węglanu wapnia i polimeru� Inkrustacja
nasion redukuje ilość wody zawartej w zarodku,
co wspomaga kiełkowanie w suchych warunkach
oraz nie wpływa na obniżenie siły kiełkowania
w przypadku, gdy konieczne jest przechowywanie
zaprawionych nasion� Polimeryzowanie
minimalizuje powstawanie pyłu, usprawniając
przepływ nasion przez siewnik w trakcie siewu�

PR55V48 DUŻO BIAŁKA
W MAŁYM LIŚCIU

Lucerna Pioneer® na kiszonkę

Charakterystyka

Wysokość plonu bardzo duża

Jakość dobra

Okres spoczynku: jesień bardzo późno

Wertycilioza dobra odporność

Fuzarioza bardzo dobra odporność

Antraknoza bardzo dobra odporność

Grzyby z rodzaju Phytophthora bardzo dobra odporność

Nicienie dobra odporność

Znajdujące się w glebie 
bakterie wiążące azot, 
nie gwarantują wysokiego 
plonowania lucerny

BAKTERIE RHIZOBIUM:
wiążą azot z atmosfery, 
zapewniają zdrowotność 
korzeni i trwałość populacji

WYSOKOŚĆ I JAKOŚĆ PLONU:
zdolność do kiełkowania > 90%
czystość > 99,5%
wilgotność ziarna < 5%

WĘGLAN WAPNIA:
Dzięki silnym właściwościom 
higroskopijnym umożliwia 
szybkie kiełkowanie nasion 
nawet na stanowiskach 
suchych

INKRUSTACJA (polimeryzacja):
zmniejsza wytwarzanie pyłu 
i usprawnia przepływ ziarna 
przez siewnik




