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Polecane odmiany hodowlane 
Planet i Fraver by∏y badane 

w warunkach produkcji 
glebowo-klimatycznych Polski, 

uzyskujàc 
bardzo dobre oceny 
wartoÊci u˝ytkowej

PLANET 
i FRAVER

ODMIANY LUCERNY



Co decyduje o powodzeniu 
za∏o˝enia lucernika ?

Wymagania glebowe. Pod upraw´ lucerny najbardziej 
odpowiednie sà gleby kompleksów pszennych, ˝ytniego 
bardzo dobrego i dobrego oraz zbo˝owo-pastewnego 
mocnego (klasa bonitacyjna I-IVa). Optymalne pH wy-
nosi 6,5-7,0.

Przedplon. Najlepszym przedplonem sà roÊliny okopowe, pod 
które zastosowano nawozy naturalne. Lucern´ uprawia si´ tak˝e po 
rzepaku i zbo˝ach. Nie powinno si´ uprawiaç lucerny po roÊlinach 
stràczkowych i innych motylkowatych. Konieczne jest przygotowanie 
stanowiska odchwaszczonego!. Trzeba tak˝e unikaç takiego pola, na 
którym stosowano w du˝ych iloÊciach herbicydy do odchwaszczania 
roÊlin przedplonowych, zw∏aszcza kukurydzy, buraków i rzepaku. Ich 
pozosta∏oÊci w glebie mogà uszkodziç siewki lucerny.

Uprawa i przygotowanie gleby. Lucerna wymaga bardzo dobrze 
przygotowanej roli. Wa˝ne jest g∏´bokie spulchnienie gleby i usu-
ni´cie z pola chwastów. Po zbiorze przedplonu nale˝y zastosowaç 
uprawki odchwaszczajàce, a jesienià wykonaç starannà, g∏´bokà 
ork´ zimowà. Wiosnà niezb´dne jest w∏ókowanie i bronowanie. 
Przedsiewnà upraw´ gleby najlepiej przeprowadziç agregatem upra-
wowym. Powierzchnia pola przed siewem powinna byç wyrównana 
i optymalnie wilgotna. W przypadku, gdy wierzchnia warstwa jest 
nadmiernie spulchniona, trzeba jà lekko zwa∏owaç. 

Nawo˝enie mineralne. Powinno si´ uwzgl´dniç przede wszystkim 
silnà reakcj´ lucerny na zakwaszenie gleby oraz jej wymagania 
pokarmowe. Potrzeba wapnowania wynika z oznaczonej kwasowoÊci 
i rodzaju gleby. Dawka wapna przewa˝nie wynosi 1,0-2,5 t/ha. Wap-
nowanie pola najlepiej zastosowaç ju˝ pod przedplon, a najpóêniej 
pod ork´ zimowà. 

Nawo˝enie fosforowo-potasowe zale˝y od zawartoÊci w glebie 
przyswajalnych form tych sk∏adników, uwzgl´dniajàc potrzeby 
lucerny oraz roÊliny ochronnej. Przedsiewnie wielkoÊç dawek wynosi 
najcz´Êciej 60-100 kg P2O5 i 100-140 kg K2O na 1 ha. Odpowiednie 
nawozy najlepiej zastosowaç w trakcie wykonywania uprawek 
doprawiajàcych gleb´. Tu˝ przed siewem nasion, zaleca si´ wysiaç 
niewielkà iloÊç nawozów azotowych – 20 kg/ha. W warunkach 
wsiewki lucerny w roÊlin´ ochronnà dawk´ azotu trzeba zwi´kszyç 
do oko∏o 60-80 kg/ha.

Siew i piel´gnacja zasiewów. Stosowane sà dwa sposoby siewu 
– bez roÊliny ochronnej lub w roÊlin´ ochronnà. Zaopatrujàc si´ w na-
siona odmian o dobrej wartoÊci siewnej wystarczy w korzystnych 
warunkach wysiew oko∏o 15-20 kg lucerny na 1 hektar, w rozstawie 
rz´dów 12-15 cm. Nasiona lucerny powinny byç umieszczone p∏ytko 
w glebie, na g∏´bokoÊci 1-2 cm. 

Uprawiajàc lucern´ jako wsiewk´ w roÊlin´ ochronnà, najpierw 
wysiewa si´ zbo˝e, a nast´pnie oddzielnym przejazdem siewnika 
nasiona lucerny. RoÊlinà ochronnà z regu∏y jest zbo˝e jare, g∏ównie 
j´czmieƒ. Nale˝y wybieraç ni˝sze odmiany zbó˝, odporniejsze na 
wyleganie. Konieczne jest tak˝e zmniejszenie o 1/3 normy wysiewu 
roÊliny ochronnej.

Najkorzystniejszy jest wiosenny termin siewu od po∏owy kwiet-
nia do po∏owy maja. Mo˝liwy jest tak˝e letni siew lucerny, który 
przeprowadza si´ bez roÊliny ochronnej w czerwcu i lipcu, lecz jest 
on bardziej zawodny.

Oko∏o 2-3 tygodnie przed siewem, nasiona powinny byç zaprawione 
preparatem grzybobójczym. Tu˝ przed siewem zaleca si´ zastosowaç 
szczepionk´ bakteryjnà Nitragina.

Je˝eli po siewie gleba ulegnie zaskorupieniu, trzeba zastosowaç 
lekki wa∏ kolczasty, aby umo˝liwiç równomierne wschody. W roku 
siewu najwi´kszym zagro˝eniem dla upraw lucerny jest nadmierne 
zachwaszczenie. Do zwalczania chwastów mo˝na stosowaç herbicydy 
zalecane przez Instytut Ochrony RoÊlin. 

Lucerna uprawiana bez roÊliny ochronnej, w roku siewu, po raz 
pierwszy powinna byç koszona najwczeÊniej w okresie kwitnienia. 
Przy tym sposobie uprawy do koƒca wrzeÊnia wykonuje si´ najcz´-
Êciej dwa zbiory plonu.

W przypadku uprawy lucerny jako wsiewki, po zbiorze roÊliny 
ochronnej, odrost lucerny (Êciernianki) powinien byç skoszony jak 
najpóêniej, gdy roÊliny dobrze si´ rozrosnà. Nale˝y przestrzegaç 
zasady, ˝e  , poniewa˝ m∏ode roÊliny lucerny sà bardzo wra˝liwe 
na udeptywanie. 

Plane t 
Cechuje si´ du˝ym i stabilnym plonowaniem w okre-
sie u˝ytkowania; daje du˝y plon suchej masy, po-
tencjalnie 16-17 ton z hektara i blisko 3 tony bia∏ka 
rocznie. RoÊliny cechujà si´ dobrà zimotrwa∏oÊcià, 
szybko odrastajà wiosnà i po koszeniach. Odmiana 
jest Êrednio podatna na wyleganie. Wykazuje du˝à 
odpornoÊç na pora˝enie chorobami powodujàcymi 
wi´dni´cie p´dów lucerny (werticiloz´ i fuzarioz´). 

Odmian´ mo˝na uprawiaç we wszystkich 
rejonach Polski. W latach o dostatecznej 
iloÊci opadów najbardziej korzystny jest 
czterokrotny zbiór plonu w sezonie we-
getacyjnym.

Fraver 
Wytwarza du˝y plon zielonki; plon suchej masy 
w pierwszym i drugim roku u˝ytkowania mo˝e osià-
gaç wielkoÊç oko∏o 17 ton z hektara. Daje rocznie 
prawie 3 tony bia∏ka z ha. Odmiana jest Êredniow-
czesna. RoÊliny dobrze zimujà, szybko odrastajà po 
skoszeniu i sà Êrednio podatne na wyleganie. Sto-
sunkowo dobrze znoszà okresy posuchy. Odmiana 
przejawia du˝à odpornoÊç na choroby fuzaryjne 
i werticilioz´ lucerny. 

Odmiana mo˝e byç uprawiana w ró˝nych 
rejonach Polski. Przeznaczona jest zw∏asz-
cza trzy-, czteroletniego intensywnego 
u˝ytkowania koÊnego.
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