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Зимостійка і посухостійка люцерна із 
середньо-пізнім входом у період спокою
n  Відмінне співвідношення між  

зеленою масою і стеблом 
n  Висока засвоюваність
n  Високий вміст білка
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Загальне призначення

Високопродуктивний, інноваційний сорт із від мін
ною стійкістю до хвороб і шкідників. Має високу 
морозостійкість та посухостійкість, широку 
адаптованість до різних умов, вирізняється швидким 
відновленням навесні та відмінною зимостійкістю, 
придатний для багатоцільового використання.

55V48 – це висока продуктивність, висока стійкість до 
в’янення листя та вилягання, що забезпечує легкий збір 
врожаю. Кормова цінність продукту полягає у високій 
засвоюваності, відмінному співвідношенні між зеленою 
масою і стеблом та високим вмістом білка.

Рекомендації щодо вирощування та використання

 � Придатний для отримання 4–6 укосів з високою 
кількістю та якістю сіна.

 � Має середньо-пізній показник входження в період 
спокою (5 балів), що дає змогу отримати урожай 
пізно восени.

 � Дуже добре підходить для важких ґрунтів, де є 
небезпека кореневої гнилі.

 � Вимоги до ґрунту: pH > 6.2.

 � Терміни посіву: березень-квітень / липень-вересень.

Врожайність 8
Відносна якість корму 7
Вигляд поля 9
Ріст восени 9
Осіння здатність входити в період спокою 5
Зимостійкість дуже стійка
Індекс стійкості до захворювань високий
Бактеріальне в’янення стійка
Вертицильоз стійка

Фузаріозний вілт стійка
Антракноз стійка
Коренева гниль стійка
Афаноміци (раса 1) стійка
Афаноміци (раса 2) стійка
Тля плямиста стійка
Тля горохова стійка
Північна бульбочкова нематода стійка
Стеблова нематода стійка

Ключові особливості для вибора поля

Добре дреновані ґрунти 

Погано дреновані ґрунти 

Важкий тиск Phytophthora 

Висока інфікованість Aphanomyces (Раса 1) 

Висока інфікованість Aphanomyces (Раса 2) 

Високий ступінь заселення тлею 

Висока інфікованість нематодою  

Вирощування на поливі 

3-4 скошування 

4-5 скошувань 

Швидке відростання 

Високий ризик вимерзання 

Висока врожайність 

Висока якість корму 

Сінаж 

Сіно 

Дуже придатний:    Придатний:    Малопридатний:   Недостатньо спостережень: (пусто)

Показники
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