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Borsó vetőmag
Az
étkezési
szárazborsó
vetésének
fontossága
elsősorban
az
abraktakarmány előállításában van. Az abraktakarmányok a koncentrált
takarmányok jellemző képviselői, hiszen ezekben a magvakban nagy az
energiakoncentráció. Az abraktakarmányok a keveréktakarmány-gyártás
alapanyagai, és mint ilyenek elsősorban a tápfogyasztó állataink a sertés és
a baromfi takarmányozásában játszanak fontos szerepet. Nagy
táplálóanyag koncentrációjuk révén nélkülözhetetlen a nagy termelésű
kérődzők rendszerében is.
Takarmányborsó vetőmag/tavaszi/: A tavaszi vetésű takarmányborsó
vetőmagot elsősorban zöldtakarmány termesztés céljából vetik. Zabbal
vagy bükkönnyel, kora tavasztól folyamatosan vethető. Nagy vegetatív
zöldtömeget ad, mely felhasználható zöldtakarmány célú etetésre,
szénázásra, illetve szenázsként is alkalmazható. Jó fehérjeforrás a
takarmányoknál, emellett kiváló elővetemény.
Takarmányborsó vetőmag/őszi/: Az őszi takarmányborsó vetőmag
termesztése energiatakarékos és környezetbarát. Zöldtakarmány termelés
céljából tiszta vetésben a vetőmag mennyisége 120-130 kg/ha, őszi
búzával vagy árpával vetve 100kg borsó és 40kg búza, illetve őszi árpa
vetőmag felhasználása célszerű. A keverékben a kalászos a
támasztónövény szerepét is betölti, de egyidejűleg a zölden való etetésnél
illetve szilázs készítésnél szárazanyag és keményítő forrás is.
Energiatakarékos, mert sem tiszta vetésben, sem keverékben nem igényel
jelentős mennyiségű nitrogén műtrágyát, mivel a borsó gyökerén képződő
gyökérgümőkben élő baktériumok - a borsó kezdeti fejlődésétől eltekintve
- annyi légköri nitrogént kötnek meg, hogy a saját szükségletén kívül a
társnövény részére is jut elegendő. Gazdaságos mert a vetőmag normája
viszonylag alacsony. Vetése október elejétől november elejéig.

Salamanca borsó(abraktakarmány)

Előnyök:
- Bőséges termés és kiváló állóképesség
- Könnyű betakaríthatóság
- Nagy termésbiztonság
- Magas fokú agro-ökológiai alkalmazkodóképesség

Sárga magvú, nagy termőképességű, magas fehérjetartalmú borsó, kiemelkedő
állóképességgel. A teljes növényállomány az erős kacsoknak köszönhetően
nagyon jól összekapaszkodik, így betakarítása veszteségektől mentes. Étkezési és
takarmánycélú alapanyagnak egyaránt hasznosítható

Zekon borsó(abraktakarmány)
Állami elismerés éve: 1998.
Gazdasági értéke, termesztési javaslat Kiváló küllemi tulajdonságokkal
rendelkező, biztonságos termést adó fajta. Állóképessége kiváló. Jelentős
szántóföldi ellenállóképességgel rendelkezik lisztharmattal és vírusos
betegségekkel szemben. Fuzáriumos tőhervadással szemben rezisztens.
Fehérjetartalom: 19,5-21,5% Érés: középérésű Ezermagtömeg: 210-240 g
Termőképessége: 3,0-3,6 t/ha Javasolt vetőmagmennyiség: 230-280
kg/ha Javasolt vetési csíraszám: 1,0-1,1 millió/ha Borsóból 200 kg, zab
vetőmagból 150 kg szükséges vegyes vetésben.

Irina borsó(abraktakarmány)

Magja kissé tojás alakú. Levélkés típusú. Szára középhosszú, lombszíne
sárgás középzöld. Virágzási és érési ideje közepes. Virágja krémszínűbe
hajló fehér. Hüvelyei közepesen hosszúak, szélesek, gyengén görbültek,
tompa végűek. A magkezdemények száma közepes, ezermagtömege 230240 g. Hántolva világosabb zöld színű, fakulásra hajlamos.
Gazdasági értéke: Gépi betakarításra alkalmas, intenzív termesztési
körülményeket igénylő fajta. Állóképessége közepes. A fuzáriumos
tőhervadással szemben ellenálló. Potenciális termőképessége 5-6 t/ha.

Arvika borsó(zöldtakarmány)
Ez a fajta nagy vegetatív zöldtömeggel rendelkezik.. Hatalmas előnye az
alacsony ezermagtömeg (120-130 gramm). Hosszú szárral rendelkezik,lila
virágú,leveles
típusú.
Kiválóan
alkalmas
tavaszi
és
nyári
takarmánykeverékekbe történő vetésre. Felhasználható szenázsként,
zöldtakarmánycélú
etetésre,
szénázásra,
sőt
zöldtrágyaként
is
felhasználható. Jó fehérjeforrás a takarmányoknál, ezenfelül
kitűnő
elővetemény. Magtermését csak akkor takarítják be, ha vetőmag-előállítási
céljából történt a vetés.
Vetési idő: Tavaszi takarmánykeverék esetében a lehető legkorábban
tavasszal. Nyári keverékek tekintetében pedig az őszi árpa betakarítása
után vagy olyan növényfajok után, amelyek hamar lekerülnek a tábláról.
Vetési csíraszám: 0,8-1,2 millió csíra/ha zöldtakarmány esetén; 0,4-0,5
millió csíra/ha borsó-gabona zöldtakarmány keverék esetén (70-80 kg/ha)
+ 2,0-2,5 millió csíra/ha gabona (zab, tavaszi búza) (80-100 kg/ha).
Általánosan elmondható, hogy jó ellenálló-képességgel rendelkezik a
kórokozókkal szemben.

Rubin borsó(zöldtakarmánynak)
Barnászöld színű, márványozott magvú, lila virágú zöldtakarmány borsó.
Igen gyors fejlődésű, nagy vegetatív tömeget ad. Szára 80-100 cm-re
megnő, állóképessége jó.
Javasolt tőszám(zöldtakarmány esetén): 1 000 000 - 1 100 000 csíra/ha
Termőképessége: 35-45 t/ha (zöldtömeg).
Ezermagtömege: 170-200 g.
Tenyészideje virágzásig: 65-70 nap (javasolt betakarítási időpont).
Zöldtakarmány esetén: 22-25 % fehérjetartalom szárazanyagra
számolva.
Javasolt tápanyag ellátás: 150-250 kg összhatóanyag tartalmú 1:1:1
NPK arányú műtrágya hektáronként.
Vegyszerérzékenység nem tapasztalható az engedélyezett vegyszerek
tekintetében.

