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 Luzerne is een vlinderbloemige en haalt de stikstof via 
rhizobium bacteriën uit de lucht. De plant heeft er alle
belang bij dat deze bacteriën zich goed voelen.

 Luzerne groeit het best bij een hoge pH (weinig zuur).

 Luzerne wortelt zeer diep en is derhalve zeer geschikt
voor de drogere gronden.

 Luzerne verdraagt drijfmest (uitspreiden over de 
stoppel of inwerken voor zaai).

 Luzerne is gevoelig aan berijding, dus opletten bij de 
veldbewerkingen.

 Maaien bij het heropschieten van de onderste
scheuten (niet wachten tot de bloei).

 Niet maaien tussen 15 september en eind oktober
(reserveopbouw in de wortels voor de winter).

 Luzerne is zeer stengelig en prikkelt en stimuleert de 
werking van de penswand. Bij het maken van balen: 
twee maal meer wikkelen wegens gevaar op perforatie.

 Luzerne bevat relatief veel eiwit en laat zich dus
moeilijker inkuilen. Het toevoegen van een gepast
inoculant is nodig.

 De VEM van luzerne ligt lager dan van gras maar de 
opname en verteringssnelheid is veel hoger.

 Luzerne bevat veel Beta-caroteen is daardoor zeer goed
voor de vruchtbaarheid van het vee.

 Luzerne is niet zelfverdraagzaam. 4 jaar wachten voor
een zelfde teelt op hetzelfde perceel.

 De omhulling die Pioneer toepast op de luzerne zaden
zijn uniek en zorgen voor een uitstekend gewas.



Bemesting
 pH van de bodem liefst niet lager dan 5,5

 Basisbemesting van 80 kg P205, 250 kg K20, en 25 kg 
MgO. Stikstof is niet nodig bij goede ontwikkeling van 
de rhizobiumbacteriën

 Drijfmest op de gemaaide stoppel of voor het zaaien
is mogelijk

Raseigenschappen

Opbrengst Zeer hoog

Voederkwaliteit Goed

Winterrust Zeer laat

Verticillium Goed tolerant

Fusarium Zeer goede tolerantie

Anthracnose Zeer goede tolerantie

Phytophthora Zeer goede tolerantie

Nematoden Goed tolerant

• Zeer winterhard

• Laat in winterrust, dus late snede nog mogelijk 
(na 1 november)

• Herstelt zich snel na een snede en kan tot 6 maal 
gemaaid worden

• Verdraagt relatief goed wat nattere bodem

Zadenbehandeling

Pioneer biedt een zeer speciale en unieke
zaadbehandeling als coating (omhuld zaad).
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De oorspronkelijk aanwezige
stikstoffixerende bacteriën in de 
bodem zijn niet voldoende voor
een goede ontwikkeling van de 
kiemplant.

Rhizobium bacteriën
zorgen voor een goede
beginontwikkeling, een streke
doorgroei en een krachtig en
diep wortelstelsel.

Kwaliteitszaadgoed
Kiemkracht > 90 %
Zuiverheid > 99,5 %
Vochtgehalte < 5 %

Extra laagje
Een laagje kalk zorgt voor
een hygroscopische
activiteit en zorgt alzo voor
een goede kieming in droge
omstandigheden.

Coating
de extra mica/polymeer

coating zorgt voor het 
goede glijden van het 

zaad in de zaaimachiene
bij de zaai.

Fungicide 
APRON® XL

beschermt de 
kiemplant tegen

Phytophthora, 
Pythium en

Peronospora in de 
eerste 4-6 weken

na de zaai.

Apron® XL, Handelsmerk, geregistreerd door Syngenta.

HET ZAADGOED TEELTAANBEVELINGEN

Oogst
 Maaien boven de nieuwe uitlopers (8-10 cm)

 4 maaibeurten vanaf het 2 de jaar zijn wenselijk

 Optimale DS % om in te kuilen is 35-40 %

 Weinig schudden (bladverlies)

 Inkuilen met PIONEER® 1188 Inoculant is sterk 
aanbevolen

 Opletten met te sterke berijding

Zaai
 Tussen einde maart en begin september

 Bodem fijn klaar leggen

 Zaaidichtheid: 20kg/ha

 Zaaidiepte: 1-2 cm

 Zaad goed aandrukken

 Een bodemtemperatuur van minstens 6° C

 Teeltwisseling na 4-5 jaar

1. Behandeld met APRON® XL als bescherming tegen
kiemschimmels. Daardoor is de opkomst uitstekend
en hoeft maar tegen 20 kg/ha gezaaid te worden.

2. Omhuld met Rhizobium bacteriën die een goede
start waarborgen en levensnoodzakelijk zijn bij de 
ontwikkeling van de luzerne.

3. Voorzien van een laagje kalk (CaCO3) als water 
vasthoudend laagje, maar ook om een goede
basische omgeving te scheppen voor de 
ontwikkeling van de rhizobiumbacteriën.

4. Extra laagje MICA/Polymeer om het glijden van het 
zaad in de zaaimachiene goed te laten verlopen.


