
По-равномерна сеитба
По - добро покълване

Гарантирано образуване на възли
Намалява механичния стрес при сеитба

ЛЮЦЕРНА

ВИКТОРИЯ FS21

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчва се използване на ВИКТОРИЯ FS21 при следните условия:

• Терени, на които никога не е била садена люцерна.

• Терени, на които люцерна не е садена от няколко години.

• Терени, на които обикновено се сади люцерна и е необходимо систематично и периодично 
да се прилага азотно торене (над 30 единици азот/ха като подготовка за сеитба).

• Терени, които са замръзвали през зимата.

• Терени, които не са били напоявани през лятото (условия на суша при липса на 
напоителна система). 

Сеитбена норма:

2 – 2,3 дози /ха (препоръчва се висока доза за терени с лошо качество на почвата). 
1 доза = 7 милиона капсуловани семена (приблизително 25 кг).

www.semillasfito.com



ВИКТОРИЯ FS21
ВИКТОРИЯ FS21 е традиционният сорт люцерна Виктория, но 
с предварително капсулиране и третиране на капсулата с бактерията ризобиум 
(Rhizobium Ensinfer meliloti), както и с азотфиксиращата бактерия Azospirillum bra-
silense, като по този начин се гарантира една по-ефективна сеитба и реколта, с 
гарантирано образуване на възли.

Предимства
• Щамът на бактерията ризобиум, с който се третират 

семената осигурява формирането на възли, като 
отпада нуждата да се използва азотен тор и се 
подпомага по-бързия растеж, увеличаване на добива 
и на съдържанието на протеини. 

• По-добро покълване благодарение на по-доброто 
задържане на вода поради състава на капсулованите 
семена.  

• Подпомага се по-равномерната сеитба, поради 
факта, че семената са видими и с равномерен размер.  

• Намаляване риска от насекоми и птици.

• По-малка загуба от вятър, тъй като семената тежат повече.  

• Намаляване на механичния стрес при сеитба и 
намалена загуба от чупене на семена.

Люцерна ВИКТОРИЯ
Става въпрос за еко-сорта „Арагон“, като притежава общите характеристики на този сорт, 
но го надминава както по добив, така и по качество на фуража.  По-устойчив е на зимния 
студ, поради по-дългия си латентен период. Някои от неговите предимства в сравенение с 
други сортове са високата устойчивост на реколтата, бързото сенопроизводство, високото 
съдържание на протеини, както и високата устойчивост срещу вредители и болести.

FS21
Semillas Fitó третира семената люцерна с Фито Оптима и Фито Пауър, постигайги по 
този начин един активиран до ниво FS21 сорт. Тези семена са с уеднаквен размер, 
благодарение на процеса на капсулиране. Капсулата се обработва с бактерията 
ризобиум (Rhizobium Ensinfer meliloti) и с азотфиксиращата бактерия Azospirillum 
brasilense.

Продукт, с който се цели оптимизиране 
и подобряване на ефективността 
на покълване, благодарение на 
прилагането на една технология за 
капсулиране, която гарантира по-
добро задържане на вода и по-малко 
загуби на семена по време на сеитба 
и до момента на покълване.

Цели:
• Ефективност на сеитбата
• Намаляване загубата на семена

Продукт, с който се стимулира 
растежа на растенията. Обработените 
с Фито Пауър семена се открояват 
със способността си да осигурят по-
добър растеж, постигайки по-високо 
качество и по-добър външен вид на 
растенията.

Цели:
• По-здраво растение 
• По-добро хранене

Процес на покълване и формиране на възли на  

ВИКТОРИЯ FS21

Ризобиумът е отговорен за 
фиксирането на атмосферен 
азот (N2) и амонячен азот (NH4) в 
почвата.

Влагата на семената се увеличава 
поради увеличаване капацитета 
им за абсорбция.

Прием на азот от растението.

Няколко дни след като покълне 
растението, започват да се отделят 
съединения, които привличат 
ризобиум.

Ризобиумът установява контакт с 
кореновите власинки и започва 
формиране на възли. 

Капсолованите семена съдържат 
концентрация от 1,68x109 CFU 
ризобиум/кг люцерна.

В резултат на това се наблюдава 
увеличение с 5-9% на покълването при 
лабораторни изпитвания в условия на 
студен стрес тест.

* Бактерията Azospirillum brasilen извършва същия процес като ризобиума, но директно в почвата.


