
Erősségünk a gyep

Termékismertető 
Fűféle és pillangós  

takarmánynövények



Kísérleti állomások

Kutatás-fejlesztés és innováció

Észak-Európa
Hideg mérsékelt éghajlat 
(hideg tél és enyhe,  
csapadékos nyár)

Közép- és  
Kelet-Európa

Kontinentális éghajlat 
(hideg tél és forró, száraz nyár)

Nyugat-Európa Óceáni éghajlat (enyhe tél és 
csapadékos nyár)

Dél-Európa és  
Közel-Kelet Mediterrán éghajlat

Kutatás-fejlesztés 

A mintegy 8000 fajt számláló pázsitfűfélék  
családját csodálatos sokféleség és alkalmazkodó képesség 
jellemzi. A Barenbrug ennek a hatalmas fajgazdagságnak egy 
kis részével foglalkozik, hogy gondos szelekció és keresztezések 
során a kiválasztott fajok legjobb piaci tulajdonságú változatait 
fejlessze ki. A fűfélék és takarmány célú hüvelyesek nemesítése 
10 kutatóintézetben folyik világszerte. A fajták és fajtakeverékek 
különböző termőhelyi körülmények közti tesztelése rendkívül 
fontos, ezért a Barenbrug 30 európai vizsgálati állomást működtet 
(ld. térkép). Ez teszi lehetővé azt, hogy a helyi viszonyokhoz 
alkalmazkodó, megbízható termékeket tudunk kínálni.

A pázsitfűfélékre jellemző, hogy a legkedvezőtlenebb feltételek 
mellett is maximálisan teljesítenek. Ezt a potenciált kihasználva 
a különböző éghajlati körülmények között történő szelekció és a 
nemesítés során olyan növényeket hozunk létre, melyek átlagon 
felül képesek a termőhelyi adottságokat kiaknázni. Az eredmény 
rendkívül sikeres fajta, mely megbirkózik az évszakok közötti és 
az évszakokon belüli ingadozással egyaránt. A legfontosabb 
tulajdonságok, melyekre a szelekció történik: termésmennyiség, 
takarmány minőség, perzisztencia, gyep sűrűség, télállóság, 
betegségekkel szembeni ellenálló képesség és szárazságtűrés. 
További lényeges szempontok: megdőléssel szembeni 
állóképesség, a növekedés mintázata, ízletesség és taposástűrés. 
Hosszú és intenzív értékelési folyamat végén, mintegy 15 éves 
munka eredményeképpen vezethető be egy új fajta.

Állatkísérletek 

Tekintettel arra, hogy termékeink fogyasztói  
a haszonállatok, sok kísérlet folyik állatok bevonásával  
(tehén, juh, ló).  A Barenbrug kísérleti állomásokon legeltetés  
során vizsgálják, hogy a fűfajták ízletesek-e az állatoknak, hogyan 
alkalmazkodnak az állattenyésztés körülményeihez és mennyire 
életerősek. A takarmány minőségét (emészthetőség, fehérje-, 
energia-, rost-, ásványi anyag tartalom, stb.) szintén értékelik mind 
laboratóriumi, mind állatokkal végzett vizsgálatok keretében.
A takarmánynemesítés és –fejlesztés folyamatában az élőállatos 
értékelés elengedhetetlen a legjobb minőségű, a vásárlói 
igényeket leginkább kielégítő termékek kiválasztása érdekében.
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YELLOW JACKET 
BEVONATÚ  
VETŐMAG

BEVONAT 
NÉLKÜLI 

VETŐMAG

Rhizobium

Tápanyagok

Nyomelemek

Kutatás-fejlesztés és innováció
Yellow jacket

Yellow Jacket bevonatú  
vetőmaggal garantált a  
kiemelkedő lucernatermés

A Rhizobiumot tartalmazó 
Yellow Jacket csávázószer a 
Barenbrug fejlesztése 
lucernára. Egy új technológiai 
eljárással nagyszámú aktív 
Rhizobium baktériumot 
építenek be a magokon 
bevonatot képező polimer 
mátrix szerkezetbe. Ez az 
összes szükséges ásványi 

anyagot és nyomelemet is tartalmazó bevonat megalapozza 
a kezdeti fejlődést és növeli a termésmennyiséget. Az összes 
lucernafajtánk kapható Yellow Jacket bevonattal.

Miért előnyös a Yellow Jacket – Rhizobium bevonat:
•  Vetésre kész termék, így munkát takarít meg és  

csökkenti a kockázatot
• Egyedülálló Rhizobium törzset tartalmaz
• Kedvezőtlen körülmények között is elősegíti a fejlődést
• Javul a víz és a talajnedvesség hasznosítása
• Megnövekedett ellenálló képesség betegségekkel szemben
• Hatékonyabb a nitrogén megkötés
• Nagyobb termés és fehérjetartalom

Polimer mátrix védőréteg és egy egyedülálló 
Rhizobium törzs
A Yellow Jacket-hez a Barenbrug számos Rhizobium törzs 
különféle körülmények közt történő vizsgálata, illetve  
szelekciója során egy új, egyedülálló törzset különített el.  
Az új törzs a kedvezőtlen feltételeket is túléli, így tehát egyre 
erőteljesebb Rhizobium baktériumok lesznek a talajban.  
A Barenbrug széleskörű kutatási és szántóföldi kísérleti 
eredményei szerint a Yellow Jacket bevonatú lucerna vetőmag 
használata mindenképpen előnyös a takarmánytermesztésben, 
de különösen az ideálistól eltérő körülmények között.

Polimer Mátrix Védőréteg 
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NutriFibre 

Négyszer jobb

A NutriFibre egy új,  
kifejezetten szilázs végtermékre 
kidolgozott technológia.  
Az újítás alapja, a nádképű 
csenkesz finom levelű változata, 

annak a nemzetközi nemesítési programnak köszönhető, 
melyet a Barenbrug a kiemelkedő tejhozamú tehenek 
takarmányozásának fejlesztése céljából hozott létre.  
A NutriFibre egyesíti a hatékony ásványi anyag hasznosítást, 
a magas fehérjetartalmat, az emészthető, illetve kérődzést 
serkentő rostban gazdag sejtfalanyagokat és az intenzív 
gyökérképződést. Ezek a tulajdonságok egymást erősítve 
kivételesen jó minőségű szilázst eredményeznek és így együtt 
nagy értéket képviselnek.

Nagy mennyiségű termés
A NutriFibre gyep hektáronkénti 
összfehérje tartalma és 
energia hozama meghaladja 
bármely másik fűfajét. Ez a 
gazdálkodónak megtakarítást 
jelent az abraktakarmány 
költségén, így a tejtermelés 
költségét is csökkenti. Egy három éven át tartó kutatás 
igazolja azt, hogy a NutriFibre 30%-kal több szárazanyagot 
és fehérjét ad, mint az angolperje. Az élettartama hosszú, 
legalább 6 évig biztosít kiegyenlítetten magas hozamot.

Szárazságtűrés
A NutriFibre gyep jól tűri a 
hosszan tartó szárazságot. 
Aszály idején képes a talaj 
mélyebb rétegeiből vizet felvenni. 
Növekedése nem áll le, így a 
száraz nyári hónapokban is 
kiemelkedő termést ad. További 
előnye, hogy a gyep aszály következtében sem kopik ki, 
a gyomok nem tudnak megtelepedni benne. A következő 
évtizedekben egyre nagyobb valószínűséggel lesznek  
száraz forró nyarak, a NutriFibre azonban mély 
gyökérzetének köszönhetően rendkívül jól tűri az ilyen 
kedvezőtlen időszakokat.

Jó tápanyag hasznosítás
A NutriFibre gyep kiterjedt 
gyökérzetével 15 %-kal több 
foszfort képes felvenni, mint más 
füvek. A talaj tápanyagainak 
hatékony felhasználásával 
csökken a kilúgozódás 
mértéke. Az optimális műtrágya 
hasznosítás miatt a gazdálkodó ugyanannyi műtrágyával 
nagyobb termésmennyiséget érhet el, mint más fűfélékkel.  
A NutriFibre gyökerei 100 cm-nél is mélyebbre hatolhatnak a 
talajban, ezzel szemben az angolperje átlagosan mindössze 
25 cm-re. Ez lehetővé teszi a talaj tápanyagainak (nitrogén, 
foszfor, kálium) csaknem teljes mértékű hasznosítását.

Kérődzést serkentő rost
A NutriFibre fű rosttartalma 
serkenti a tehenek kérődzését és  
fokozza a bendő kémhatását 
pufferként kiegyenlítő nyál 
termelődését. Mindez 
elengedhetetlen a bendő 
egészséges működéséhez. A korszerű takarmány - 
fejadag nagy mennyiségben tartalmaz gyorsan lebomló 
szénhidrátokat (keményítőt, cukrokat), melyek a bendőben 
savas anyagokká alakulnak. Ezek a bomlástermékek olyan 
mértékben felhalmozódhatnak, ami bendőacidózist okoz, 
az viszont komolyabb megbetegedéshez és csökkenő 
tejtermeléshez vezet. A problémára megoldást kínál a 
NutriFibre, mely kérődzést serkentő rosttartalma révén 
hozzájárul az állomány egészségéhez és a nagyobb 
tejhozamhoz.

Optimális vetési idő
Amikor a talaj tartósan eléri a 9-12C közötti hőmérsékletet. 
Ennek ideje Márciustól Szeptemberig.
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Kutatás-fejlesztés és innováció 

Az angolperje (bal oldali kép) és a finom levelű nádképű 
csenkesz (jobb oldali kép) gyökérképződése.

Ásványi anyag hasznosítás
A finom levelű nádképű csenkesz nagyobb arányban 
hasznosítja a talajban lévő nitrogént, mint az angolperje. 
Ennek következtében akár 450 kg-mal több nyersfehérje 
hozam érhető el hektáronként ugyanolyan műtrágya  
adagok mellett.

Angolperje

műtrágya 200 kg N/ha 400 kg N/ha 200 kg N/ha 400 kg N/ha
FŰFAJ SZÁRAZANYAG (T/HA) NYERSFEHÉRJE (KG/HA)
Angolperje 10.3 12.2 1994 2619
Csomós ebír 13.2 14.2 2394 2663
Nádképű csenkesz 13.8 14.3 2444 2925

FORRÁS
  Louis Bolk Institute, 2011
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Atakarmány kiemelten fontos tényező a tejelő 
tehenészetek gazdálkodásában. A tejelő 

állományok létszáma és a tehenek tejhozama egyre 
növekszik, emiatt az állattartók folyamatosan 
keresik azokat a lehetőségeket, melyek elősegítik 
a gyepterületek jobb kihasználását. 

A kiegyensúlyozott takarmányfejadagot biztosító, átlagon 
felül hasznosítható és nagy terméshozamú gyep a hosszú távú 
jövedelmezőség alapja. A fű-és herefélék együttes vetésével a 
termésmennyiség kevesebb műtrágyával is növelhető, hiszen 
a herefélék megkötik a levegő nitrogénjét, ’természetes 
műtrágyát’ biztosítva a gyepnek. A vörös és fehér here is 
növeli a fehérje hozamot mind legeltetés, mind silózás esetén.

Gyepgazdálkodás
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Green Spirit termékcsoport – fű- és heremagkeverékek intenzív gazdaságok számára 

Időszaki gyep (1 - 3 év) hasznosítás 
időtartama (év) legeltetés silózás

Green Spirit Production 1 Ideális választás rövid távra 1 ✓
Green Spirit Production 2 Nagy zöldtömeg intenzív gazdaságoknak 2 ✓

Állandó gyep (4 év, vagy több)
Green Spirit Grazing Ízletes friss fű a legelőről 4+ ✓
Green Spirit Silage Kitűnő táplálóértékű szilázs 4+ ✓
Green Spirit NutriFibre Kérődzést serkentő rost és magas táplálóérték 4+ ✓
Green Spirit Alfa Power Energia a fűből, fehérje a lucernából 4+ ✓

Here magkeverékek
Quartet Fehér here keverék 4+ ✓ ✓
Duet Vörös és fehér here keverék 3 - 4 ✓

A Green Spirit gyep értéke
Intézeti körülmények közt végzett kísérletek és gazdálkodói 
tapasztalatok is azt mutatják, hogy a Green Spirit keverékek 
legalább 5%-kal magasabb táplálóértéket érnek el hektáronként, 
mint a szokásos magkeverékek. Ez egy hektáron 600-700 
kg-mal több szárazanyagot jelent, ami mintegy 1000 kg-mal 
több tej előállításának energia és fehérje szükségletét fedezi. 
A Green Spirit termékek így jelentős többletjövedelemhez 
juttathatják a tejgazdaságokat.

Exkluzív értékesítés
A Green Spirit termékeket Európa országaiban exkluzív 
Barenbrug viszonteladók értékesítik.

Green Spirit

Nagy mennyiségű és  
ízletes szálastakarmány

A Green Spirit márkanév olyan fű- és heremagkeverékeket 
jelöl, melyek nagy termésmennyiséget kínálnak a korszerű 
gazdaságok számára. Mindenféle gyeptípusra, illetve 
gazdálkodási rendszerre van megfelelő Green Spirit keverék, 
mely nagy tömegű, kiváló minőségű szálastakarmányt biztosít, 
ízletes, és az állomány egészségére is kedvező hatású.

Maximális jövedelem
A Green Spirit keverékek a Barenbrug legjobb fajtáit  
tartalmazzák kiegyensúlyozott összetételben, azért, hogy a 
gazdálkodó a lehető legjobb hozamot érhesse el. Ezek a 
magkeverékek tartósan jó minőségű legelőt ígérnek, mely 
magas fehérjetartalmat és energiaértéket szolgáltat, valamint 
nagy arányban tartalmaz kérődzést serkentő rostanyagot 
frissen és silózva egyaránt. A gazdálkodónak ez maximális 
jövedelmet jelent.

TÁPANYAG AJÁNLAT

N P K MgO
250-370kg/ha 90-135kg/ha 270-450kg/ha 72-108kg/ha

CaCo3 NaO S

160-245kg/ha 70kg/ha 40kg/ha

Hatóanyagban megadva
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Ízletes friss fű  
a legelőről

❑ Silózás
❑ Legeltetés

• A zöldtakarmányok közül a 
legmagasabb tejhozamot biztosítja

• Késői virágzású fajták a legjobb gyepminőség érdekében
• Betegségekkel szemben kiemelkedően ellenálló
• Gyors legeltetés utáni növekedés, a következő legeltetés 

akár 3 héten belül
• Hosszú időn át egyenletes termésmennyiség
• Sűrű, tartós gyepállomány

Kitűnő tápértékű 
szilázs

❑ Silózás
❑ Legeltetés

• Főként silózással hasznosított 
területre

• Szénának és szenázsnak is alkalmas
• A legjobb fajták a lehető legmagasabb táplálóértékért
• Jól emészthető, magas fehérjetartalmú szilázst ad
• Költséghatékony
• Legfeljebb 30-40 napos növekedési szakasz
• Tartós, hosszú távon megőrzi értékét

✔

Állandó gyep

•Vetőmagszükséglet: 35-40 kg/ha
•Vetésmélység: 1-1,5 cm

•Kiszerelés: 15 kg/zsák •Vetőmagszükséglet: 40-45 kg/ha
•Vetésmélység: 1-1,5 cm

•Kiszerelés: 15 kg/zsák

További információ 

További információ 

Grazing Silage

www.barenbrug.biz/greenspirit_grazing

www.barenbrug.biz/greenspirit_silage

Összetétel*: Kontinentális éghajlaton

Angolperje diploid 25% ✓

Mezei komócsin 20% ✓

Réti csenkesz 25% ✓

Angol perje tetraploid 30% ✓
Társítható a Quartet heremagkeverékkel

Összetétel*: Kontinentális éghajlaton

Mezei komócsin 15% ✓

Nádképű csenkesz 30% ✓

Réti csenkesz 25% ✓

Angol perje tetraploid 30% ✓
Társítható a Quartet, vagy Duet heremagkeverékkel

✔
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Energia a fűből,  
fehérje a lucernából

❑ Silózás
❑ Legeltetés

• Jobb a tiszta lucernánál
• Egyenletes gyepállomány
• A lucernával azonos növekedési ütemű fűfélék
• Szárazabb termőhelyen is megbízható
• A fű szénhidrát tartalma javítja a szilázs minőségét
• Gyorsan fejlődésnek indul vetés után
• Csökkenti a gyomterhelést
• Tartós és nagy zöldhozamot ad

•Vetőmagszükséglet: 50 kg/ha
•Vetésmélység: 1-1,5 cm

•Kiszerelés: 15 kg/zsák

•Vetőmagszükséglet: 30-35 kg/ha
•Vetésmélység: 0,5-1 cm

•Kiszerelés: 15 kg/zsák

További információ 

További információ 

✔

Kérődzést serkentő 
rost és magas 
táplálóérték

❑ Silózás
❑ Legeltetés

• A NutriFibre technológián alapuló különleges keverék
• Nagy termésmennyiség, magas energia- és fehérjetarta-

lom a nagyobb tejhozamért
• Sok kérődzést serkentő rost az egészséges állományért
• Akár 30 %-kal nagyobb hozam, mint a hagyományos 

legelőkön
• Hatékonyan hasznosítja a talajban lévő tápanyagokat
• Kiváló szárazságtűrés a mély gyökérzetnek köszönhetően

✔

www.barenbrug.biz/greenspirit_nutrifibre 

www.barenbrug.biz/greenspirit_lucerne-grass

NutriFibre Alfa Power

Összetétel*: Kontinentális éghajlaton

Nádképű csenkesz 40% ✓

Nádképű csenkesz 45% ✓

Angol perje tetraploid 25% ✓
Társítható a Duet heremagkeverékkel

Összetétel*: Kontinentális éghajlaton

Nádképű csenkesz 30% ✓

Nádképű csenkesz 30% ✓

Angol perje tetraploid 10% ✓

ALucerna Alexis 30% ✓
Társítható a Quartet és Duet heremagkeverékkel

* Az éghajlati adottságoknak  
megfelelő fajtaösszetétel
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Időszaki gyep 

Ideális választás  
rövid távra 

❑ Silózás
❑ Legeltetés

• 6-12 hónapos termesztésre, egyszeri kaszálással is
• Ideális kettős termesztésre
• Rendkívül magas zöldhozam
• Kiemelkedő állóképességű fajták
• A kedvező levél-szár arány maximális emészthetőséget és 

táplálóértéket eredményez
• Hatékony hígtrágya, szerves- és műtrágya hasznosítás
• Betegségekkel (pl. koronarozsda) szemben ellenálló
• Másodvetésnek is kiváló

Összetétel*:
Hollandi perje – tetraploid 50 %
Olaszperje – tetraploid 50 %

Nagy zöldtömeg  
intenzív  
gazdaságoknak

❑ Silózás
❑ Legeltetés

• Ahol enyhe a tél, ott legfeljebb két évre, kontinentális és  
hideg éghajlaton egy évre ajánlott

• Köztes termesztésre kitűnő
• 35%-kal nagyobb a zöldhozama, mint az állandó 

kaszálóknak
• Kiváló szilázs nagy tejhozamú tehenek számára
• Diploid olaszperjét tartalmaz, ezért vágás utáni  

növekedése gyors, állománya egyenletes
• A talaj szerves anyag tartalmát gyarapítja, szerkezetét javítja
• Másodvetésnek is kiváló

Összetétel*:
Olaszperje – tetraploid  50 %
Olaszperje - diploid  50 %

✔ ✔

•Vetőmagszükséglet: 35-45 kg/ha
• Vetési idő: ahol enyhe a tél ősz/tavasz, kontinentális és hideg 
éghajlaton tavasz/nyár

•Vetésmélység: 1-2 cm
•Kiszerelés: 15 kg/zsák

•Vetőmagszükséglet: 40-50 kg/ha
• Vetési idő: ahol enyhe a tél ősz/tavasz, kontinentális és hideg 
éghajlaton tavasz

•Vetésmélység: 1-2 cm
•Kiszerelés: 15 kg/zsák

További információ További információ

Production 1 Production 2

www.barenbrug.biz/greenspirit_1 www.barenbrug.biz/greenspirit_2
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Here keverékek

Vörös és fehér here 
keverék

❑ Állandó gyep
❑ Időszaki gyep

• Rendkívül magas hozam alacsony műtrágya adagok mellett is
• A GreenSpirit Silage keverékkel együttes vetésre ajánlott
•  A vörös here az első 2-3 évben adja a maximális hoza-

mot, később a fehér here átveszi a helyét
• Jobban tűri a taposást, mint a tiszta vörös here
• Gyorsan fejlődik
• Akár 250 kg nitrogént képes megkötni a levegőből
• Fehérjedús szilázst ad

Összetétel*:
Vörös here   70%
Fehér here (nagy levelű)   30 %

•Vetőmagszükséglet: 8-10 kg/ha a fűmagkeverékhez adagolva
•Vetésmélység: 0,5-1 cm

•Vetési idő: felmelegedett talajba

További információ

További információ

✔

Quartet Duet

Fehér here keverék

❑ Állandó gyep
❑ Időszaki gyep

• Jól alkalmazkodik a különféle gyepgazdálkodási  
technológiákhoz

• Négy here fajta tulajdonságait ötvözi
• Magas zöldhozam alacsony műtrágya adagok mellett is
• Javítja a takarmány ízletességét és emészthetőségét
• Akár 150 kg nitrogént képes megkötni a levegőből
• Serkenti a talajéletet és a talaj termékenységét

Összetétel*:
Fehér here – nagy levelű   25 %
Fehér here - közepes/nagy levelű  50 %
Fehér here - kislevelű   25 %

✔

* Az éghajlati adottságoknak  
megfelelő fajtaösszetétel

www.barenbrug.biz/quartet 

www.barenbrug.biz/duet 

•Vetőmagszükséglet: 3-5 kg/ha a fűmagkeverékhez adagolva
•Vetésmélység: 0,5-1 cm

•Vetési idő: felmelegedett talajba
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ABarenbrug lucerna nemesítési programjának 
fő célja az, hogy a gazdálkodás körülményei 

között a lehető legtöbb hasznot hozza ez a kultúra. 
A program Észak-Franciaországban (flamand 
típus), Dél-Franciaországban (mediterrán típus), 
Romániában (kontinentális típus) és Ausztráliában 
(magnyugalomba nem kerülő típus) folyik. A 
különféle típusok vizsgálata hozzájárul a Barenbrug  
fajták egyedülálló alkalmazkodóképességéhez. 
Munkatársaink elsősorban a takarmány 
minőségére és mennyiségére összpontosítanak.  
A kutatás kulcselemei: emészthetőség, fehérjetar-
talom, betegségekkel és fonalférgekkel szembeni 
rezisztencia, szárazanyag hozam és perzisztencia.

A Barenbrug fajtákat lombozatuk és szárszilárdságuk 
különbözteti meg a helyi körülmények között kialakult 
ökotípusoktól. A magasabb levél-szár arány nagyobb fehérje 
és energia hozamot eredményez, a megfelelő szárszilárdság 
pedig csökkenti a betakarítási veszteséget. Mindez jobb 
minőségű szénát, illetve szilázst és több állati terméket 
eredményez hektáronként.

Fajtáinkat hivatalosan is jegyzik a forgalmazó országokban  
és számos Barenbrug fajta magas helyezést ért el többek 
között a francia, a svájci és a lengyel értékelés szerint.  
Ez igazolja azt a csúcsminőséget, melyet képviselünk.  
A Barenbrug lucerna vetőmagok esetében ez kitűnő csírázási 
százalékot és a veszélyes gyomoktól - pl. aranka (Cuscuta) - 
való mentességet jelent. A minőségnek ez a szintje sajnos nem 
általános a nemzetközi kereskedelemben. A Barenbrug 
garantáltan a legmagasabb követelményeknek megfelelő 
vetőmagot szállítja.

Lucerna

Magnyugalmi állapot szerinti beosztás 
flamand típus nyugalmi ráta alacsony (FDR 2-5,5)
átmeneti típus nyugalmi ráta közepes (FDR 5,5-7,5)
magnyugalomba  
nem kerülő típus nyugalmi ráta magas  (FDR 7,5-10)

A flamand típust elsősorban óceáni, illetve kontinentális 
éghajlaton termesztik (Észak-, Nyugat-, Kelet-Európa, 
Oroszország, Törökország középső része, Kazahsztán, stb.). 

Az átmeneti típus vegyes klímájú területeken alkalmazható, 
a száraz meleg (mediterrán) és az óceáni, vagy olyan 
kontinentális éghajlat között, ahol enyhe a tél (Észak- 
Spanyolországtól a Fekete-tengerig).

A magnyugalomba nem kerülő fajták száraz meleg 
éghajlatra valók, ahol a hőmérséklet nem süllyed fagypont alá 
(Földközi-tenger partvidéke, Észak-Afrika, Közel-Kelet).
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Lucerna termesztés technológiája
Talajelőkészítés, talajigény, vetés:
•Őszi vagy tavaszi telepítés
•Apró morzsás szerkezet
•Savanyú talajokon meszezéssel 
•Kelési hőmérséklet 12C°
•Optimális III.15 – IV.15 között  

(tavaszi telepítéskor)
•VIII.15 - IX.15. között (őszi telepítéskor)
•Vetőmag szükséglet 25-30 kg/ha
•Vetésmélység: 1-2 cm
•Sortáv, 8-12 cm
•Keverve vetés here félékkel 5 kg/ha 
•Vagy fűfélékkel 10-30 kg/ha 

Betakarítás:
•Silónak, vagy szénának főként
•Kaszálás, amikor állomány 5-10 %-a virágzik
•Telepítés évében, ha tavaszi volt, 2-3 kaszálás
•Következő évben akár 5 kaszálás
•12-17 t/ha szárazanyag a 2. évtől

Alpha

Minőségi lucerna a  
tejgazdaságok számára

❑ Flamand típus
❑ Átmeneti típus
❑  Magnyugalomba nem 

kerülő típus
• Nyugalmi ráta 4,9
• Sokoldalú típus
• Dús lombozat, finom szár
• Kiváló perzisztencia és hozam
• Nagyon magas a fehérjetartalma, dőlésre nem hajlamos
• Kiemelkedően télálló
• Hivatalosan jegyzik Ausztriában, Csehországban, Francia-

országban, Lengyelországban, Németországban és 
Fehéroroszországban

✔

Bardine

Rendkívül télálló és 
szárazságtűrő

❑ Flamand típus
❑ Átmeneti típus
❑  Magnyugalomba nem 

kerülő típus

• Nyugalmi ráta 5
• Zöldhozama nagyon nagy, különösen a nyári és őszi 

időszakban
• Mélyen gyökerezik, száraz területeken megkönnyíti a 

takarmánytermesztést 
• Rendkívül télálló
• Kiemelkedően perzisztens
• Magas a fehérje- és emészthető rosttartalma
• Hivatalosan jegyzik Franciaországban és Romániában

✔

Alexis

Ellenálló fajta, rövid  
vetésforgóba

❑ Flamand típus
❑ Átmeneti típus
❑  Magnyugalomba nem 

kerülő típus

• Nyugalmi ráta 5
• Megdőléssel és betegségekkel szemben ellenálló
• Hivatalosan jegyzik Franciaországban és Horvátországban
• Legkorábban vethető
• Legtöbbször kaszálható

✔

Ellenállóképesség

Fonálféreg rez. Verticilliumos
hervadás

Gnomóniás
betegség Egyéb

Alexis 7,7 5,8 7 5,3
Alpha 6,7 5,4 - -
Bardine 6,5 6,7 - 5,5
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Cirok

Takarmányminőség
A kérődzők szívesen fogyasztanak cirkot.  
A nagy levéltömeggel rendelkező növény silózása  
kiadós takarmányt eredményez. A megfelelő növekedési 
fázisban kiválóan alkalmas zöldtakarmánynak (kaszálva, 
vagy legeltetve).

A Brown Midrib (BMR) gén beültetésével olyan korszerű  
fajtát sikerült létrehozni, melynek lignin tartalma 40-60%-kal 
alacsonyabb. Az emészthetőség ezzel párhuzamosan 
ugrásszerűen megnőtt, köszönhetően a magasabb cukor- és 
hemicellulóz tartalomnak. Számos takarmányozási kísérlet  
azt mutatja, hogy a BMR cirok emészthetősége hasonló a 
kukoricáéhoz, vagy felülmúlja azt. A cirok fehérjetartalma 
nagyobb, így a génkezelt változatok táplálóértéke magasabb,  
mint a kukoricáé.

A BMR cirok és a kukorica átlagos takarmányminősége
(szilázs vizsgálati eredmények alapján)

A Sorghum nemzetséghez számos faj tartozik, melyek egyikét 
a szemtermésért, másokat szántóföldi termesztésben, vagy 
gyepgazdálkodásban, szálastakarmányként hasznosítanak.  
A Barenbrug kínálatában 4 cirok típus szerepel.

Acirok a trópusokról származó egyéves  
takarmánynövény, mely Európa déli részén 

termeszthető sikerrel. A fajon belül különböző 
típusok különíthetők el a szudánifűtől a takarmány 
hibridekig. Az elmúlt évek során a Barenbrug 
összeállított egy szortimentet, melybe Dél- 
Franciaországban folytatott intenzív kísérletek és 
Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban 
végzett tesztek eredményeképp a legjobb fajták 
kerültek.

A cirok jó alternatívája a kukoricának olyan területeken, ahol 
kevés a csapadék és gyengébb a talaj. A cirok megközelítőleg  
30%-kal kevesebb vizet és 50%-kal kevesebb tápanyagot 
használ fel, mint a kukorica. Ennek köszönhetően termesztése 
sok helyütt olcsóbb és biztonságosabb. Tekintettel arra, hogy 
a cirok vetésideje 2-3 héttel a kukorica után kezdődik, 
következhet egy másik fűféle után.

Cirok

BMR cirok kukorica

Szárazanyag tartalom (%) 28 - 30 32 - 34

Cukor (g/kg sz.a.) 110 - 200 10 - 20

Keményítő (g/kg sz.a.) 60 - 280 320 - 350

Nyersfehérje (g/kg sz.a.) 110 - 120 60 - 80

Nyersrost emészthetőség (%) 52 - 55 52 - 55
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A KÜLÖNBÖZŐ CIROK TÍPUSOK 
C S A L Á D    P O A C E A E  ( P Á Z S I T F Ű F É L É K ) 

A L C S A L Á D   S O R G H U M

F A J    S O R G H U M  B I C O L O R 

Szemescirok  
(abrak) 

Bicolor x Bicolor

Szemtermés 

Cukorcirok  
(szálastakarmány) 

Bicolor x Bicolor

Tonga

Egyszeri kaszálás 
(szilázs) 

Többszöri kaszálás  
(legeltetés/szilázs/szálastakarmány)

Típus 

Megjele-
nés 

Termék 
neve 

Fel-
használás 

Származás  

Hibrid cirok  
(szálastakarmány) 

Sudanese x Bicolor

Lussi, Sweet Creek,  
BMR-333

Tápanyag ajánlás

N P:(P2O5) K:(K2O)

50-70 kg/ha 60-80 kg/ha 120-150 kg/ha
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Lussi

Sudan x bicolor

❑ Egyszeri kaszálás 
❑ Többszöri kaszálás 
❑ BMR
❑  Magas 

cukortartalom

• Kifejlődése és növekedése nagyon gyors
• Az első kaszálás is nagy hozamú
• Robusztus, életerős, széles levélzetű növény
• Legeltetésre és szilázsnak
• A bugahányás a szudánifűnél később kezdődik
• Kitűnő takarmány minőség

•Vetési időszak: május-június (>14 °C talajhőmérséklet) 
•Vetőmagszükséglet: 25 kg/ha

•Sortávolság: 20-30 cm, vetésmélység: 2-3 cm
•60-70 cm-es növénymagasságtól hasznosítható

•Évi 2-5 betakarítás

További információ

✔

✔

www.barenbrug.biz/lussi

Sweet Creek 

Sudan x bicolor

❑ Egyszeri kaszálás
❑ Többszöri kaszálás
❑ BMR
❑  Magas 

cukortartalom

• Rendkívül magas hozamú szudánifű hibrid
• Korai és gyors fejlődés, nagy hozamú első kaszálás
• Vékony szárú, nagyon jól bokrosodik
• Sokoldalúan hasznosítható: legeltetésre, szénának, 

szilázsnak
• Cukortartalma magas

•Vetési időszak: május-június (>14 °C talajhőmérséklet) 
•Vetőmagszükséglet: 25 kg/ha

•Sortávolság: 20-30 cm, vetésmélység: 2-3 cm
•60-70 cm-es növénymagasságtól hasznosítható

•Évi 2-5 betakarítás

További információ

✔

✔

www.barenbrug.biz/sweet_creek
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Cirok

BMR-333

Sudan x bicolor

❑ Egyszeri kaszálás
❑ Többszöri kaszálás
❑ BMR
❑  Magas 

cukortartalom

• Kitűnő állóképesség
• Nagyon jó hőség- és szárazságtűrés
• Hozama nagy, vízszükséglete 40%-a a kukoricáénak
• BMR típus – a kukoricához hasonlóan jól emészthető
• Kezdeti fejlődése gyors, a gyomokat elnyomja
• Szilázsnak, őszi betakarításra

•Vetési időszak: május-június (>14 °C talajhőmérséklet) 
•Vetőmagszükséglet: egy egység (220.000 mag) hektáronként

•Sortávolság: 40-50 cm, vetésmélység: 2-3 cm
•Növekedési periódus 120-150 nap

További információ

✔

✔

www.barenbrug.biz/bmr-333 www.barenbrug.biz/bmr-333

Talajelőkészítés, talajigény, vetés:

• Előveteményre nem igényes
• Apró morzsás talajszerkezet
• Savanyú talajt nem bírja
• Kelési hőmérséklet 14-16C°
• Vetési idő V.15 – VI.15-ig optimális
• Vetés mélység 2-3 cm
• Sortáv fajtától függően 20-50 cm
• Vetőmagszükséglet fajtától függően 25kg vagy 

220.000 mag / ha

Betakarítás:

• Viaszérett állapotban
• 10-15 tonna szárazanyag/ha
• Nedvességtartalom 65-70 %-os ekkor
• Szárazanyag emészthetősége 55-65% szárban
• Szem emészthetősége 90 %
• Fehérjetartalma 10-11 %
• Nyersrost tartalom 25-30 %

TERMESZTÉSI TECHNOLÓGIA 
(Sudanese x Bicolor) 
LUSSI, SWEET CREEK, BMR-333
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Minden lótulajdonos a legjobbat akarja a lovának. Ebbe beletartozik egy olyan füves terület, ahol a ló 
szabadon mozoghat és ahol talál neki megfelelő legelnivalót. Sajnos sok lónak valójában marhalegelő 

jut, vagy olyan legelő, melyen foltokban kikopott a fű, ennek minden hátrányos következményével.

Ló kifutó és legelő

Fenntarthatóság
A tekintélyes gyökérhálózat teszi a Horse Master gyepet 
fenntarthatóvá. A hosszú gyökerek a talaj mély rétegeiből 
képesek vizet és ásványi anyagot felvenni. Ezt a legelőt 
aszály idején sem nagyon kell öntözni és megfelelő  
gazdálkodás esetén legalább 10 év az élettartama.

Alacsony fruktán tartalom
A fű fruktán tartalma okozza a patairha gyulladás kialakulását. 
A fruktán egy szénhidrát (egyfajta cukor), melyet a fűfélék 
napsütés hatására állítanak elő. Különösen nagy  
mennyiségben termelődik akkor, amikor az éjszakák  
hidegek és a napsugárzás erős.

A lovak ezt imádni fogják

Innováció 
A legtöbb fűmagkeveréket szarvasmarhák  
takarmányozására szánják, de a tehenek igényei  
egész mások, mint a lovaké. A teheneknek való füvek 
rengeteg energiát és cukrot tartalmaznak. A lovaknak ez nem 
egészséges, nekik megfelelő rosttartalmú szálastakarmány 
kell. A Horse Master olyan innovatív fűmagkeverék, mely a 
lovak számára ideális tápanyagokat biztosít. A keveréket 
alkotó fajták ezen kívül rendkívül teherbíróak, olyan gyepet 
képeznek, mely bírja az állatok nyargalását.

A Horse Master keveréket alkotó fajták
A Horse Mastert alkotó fajtákat több jegyzék is ajánlja,  
ami minőségi garanciát jelent a felhasználók számára. 

Minden fajtát külön értékeltek abból a szempontból, hogy 
tulajdonságaik megfelelnek-e lovak takarmányozására.

Ezek a fűfélék fedezik a lovak energia- és rostszükségletét.  
A Horse Master füvek mélyen gyökereznek és a bokrosodási 
csomójuk – ahonnan lelegelés, vagy kaszálás után újból 
kihajtanak - alacsonyan van, mindez pedig erőteljes legelőt 
eredményez.

További információ a  
www.barenbrug.biz/horsesloveit oldalon
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Ló kifutó és legelő

Horse Master 

A lovak  
egészségére

❑	 Legeltetés
❑ Szilázs
❑ Széna, vagy szenázs

• A lehető legegészségesebb lólegelőt adó magkeverék
•  Megelőzi a savós patairha gyulladást és a pünkösdi 

betegséget (’tying up’ szindróma)
• Kifejezetten lovaknak való
• Megelőzi a homokkólikát
• Lovak számára hasznos rosttartalom
• Jó és gazdaságosan fenntartható lólegelő

Összetétel:
Angolperje
Mezei komócsin
Vörös csenkesz
Réti perje

Horse Master Hay

Széna, vagy  
szenázs készítésre

❑	 Legeltetés
❑ Szilázs
❑ Széna, vagy szenázs

• A legjobb füvek széna, illetve szenázs előállításához
•  Megbízhatóbb és biztonságosabb, mint a  

hagyományos széna
• Egészséges: kevés fruktán, sok rost
• Hatalmas hozam
• Egyenes szárú fajtákat tartalmaz, könnyen szárítható
• Száraz és csapadékos körülmények között is jól terem
• Legeltetésre nem alkalmas
• Megfelelő nedvesség és tápanyag ellátottság esetén  

6-10 t/ha szárazanyag hozam
• 1-2 kaszálás tavasszal és 1 kaszálás ősszel

Összetétel:
Mezei komócsin 15%
Csomós ebír 15%
Nádképű csenkesz 70%

•Vetőmagszükséglet: legeltetésre 80 kg/ha, silózásra 50 kg/ha
• Vetési időszak: tavasz/nyárutó (földrajzi elhelyezkedéstől függ, 
részletek a csomagoláson) 

•Vetőmagszükséglet: 50-60 kg/ha
• Vetési időszak: tavasz/nyárutó (földrajzi elhelyezkedéstől függ, 
részletek a csomagoláson) 

További információ
További információ

✔
✔

✔
✔

www.barenbrug.biz/horsemaster www.barenbrug.biz/horsemaster
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Erősségünk a gyep

Magyarországon forgalmazza:

ALTA GENETICS HUNGARY KFT.
Pilisvörösvár

Szent Imre u 13
2085

 
Tel: +3626713126

Mob: +36309923810
zbabai@altagenetics.hu

www.barenbrug.com


