
TERMÉKNÉV

TÁMOGATÁSI FORMÁK

ÖSSZETÉTEL TÖMEG ARÁNY  
(ÉS CSÍRAARÁNY ZÁRÓJELES) MEGJELENÍTÉSÉVEL

FELHASZNÁLÁS HASZNOS INFORMÁCIÓK
VETŐMAGNORMA  

kg/ha
KISZERELÉS
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Suxyl alternatív olaszperje Suxyl olaszperje - alternatív, áttelelő fajta

szenázs- és szénakészítés
Korai vetésnél lehetséges az őszi kaszálás + a következő évben április-májusban,  
majd időjárástól függően esetleg második kaszálás. Maggyl esetében több kaszálás is lehetséges.

25-30 15 kg-os zsák elfogyott

Maggyl  többéves olaszperje Maggyl olaszperje - 2 éves vegetációs idejű fajta 25-30 15 kg-os zsák elfogyott

Kirial hibrid perje Kirial 3 éves vegetácós idejű hibrid perje 3 éves kultúra, időjárástól függően évi 2-4 kaszálással 25-30 10 kg-os zsák 1 540

Fiesta- Festololiumos keverék „Festulolium ‘Bečva’ 50%, Bíborhere ‘Rokali’ 30% Westerwold típusú 
olaszperje „Jivet”20%” szenázskészítés Vetés szeptemberben, kaszálás következő év április májusban 30 25 1 780

GEA/Adorna kezelt Lucerna  * m
in

.  
23

 kg

GEA /Adorna rizóbiummal és mikorrhizával oltott, gyorsan sarjadó,  
nagy levéltömegű zsenge  lucerna. A termék tömegének 66% -a  
a vetőmag, 34% a rhizóbium tartalmú bevonóanyag

széna, szenázs, lucernaliszt, pellet készítése Vetés augusztusban és szeptemberben, betakarítás zöld bimbós állapottól virágzás kezdetéig 25 25 kg-os, illetve  
10 kg-os zsák 2 520

BÁNÁT/ PICENA lucerna 
kezeletlen * m

in
. 15

 
kg Jó szárazság és fagytűrésű, gyorsan sarjadó, jó levélarányú kezeletlen 

lucernafélék (bővebben webshopunkban) széna, szenázs, lucernaliszt, pellet készítése Vetés augusztusban és szeptemberben, betakarítás zöld bimbós állapottól virágzás kezdetéig 25 25 kg-os zsák 2 480/2 520

„Szentesi Róna“ kúszó lucerna m
in

.  
15

 kg Medicago Varia „Szentesi Róna“: Legeltetésre is alkalmas kimondottan 
szárazságtűrő, nagy levélarányú, tarka virágú, tarackoló lucernaféle, legeltetés, széna, szenázs készítés, Vetés augusztus 20-tól szeptember közepéig, érdemes magyar rozsnokkal, vagy más fűfélével keverten 

vetni, abban az esetben 8-10 kg kúszó lucernát tartalmazzon a keverék 15-20 25 kg-os zsák 3 080

Vöröshere*   m
in

.  
10

 kg vöröshere: Savanyú talajokon lucerna helyett érdemes kaszálónak 
használni, akár magában, akár más herefélékkel, fűvel keverve.

széna, szenázs készítésére, gabona 
rávetésekhez, hibrid herével keverve  
2-3 éves felhasználásra

Vetés: augusztus végén, szeptemberben 20-25 25 kg-os zsák 2 290

Szuper Trió* 51
%

51
% lucerna 62% (51% csa.), csomós ebír 23% (37%csa.),    

angol perje 15% (12%csa.) széna, szenázs készítése Vetés: augusztus-szeptember. Betakarítás a lucerna bimbós állapotától a virágzás kezdetéig. Az első 
kaszálás vagy szárzúzás 8-10 cm-es tarlóval történjen. Későbbi kaszálásokkor is kerüljük a „borotválást”. 25 15 kg-os zsák 2 250

Takarmányugar*

33
,5% lucerna 40% (33,5% csa.), csomós ebír 20%  (33% csa.),  

angol perje 40% (33,5% csa.) széna, szenázs készítése Vetés: augusztus-szeptember. Betakarítás a lucerna bimbós állapotától a virágzás kezdetéig. Az első 
kaszálás vagy szárzúzás 8-10 cm-es tarlóval történjen. Későbbi kaszálásokkor is kerüljük a „borotválást”. 25 15 kg-os zsák 2 035

Jolly joker* 1 zsák Joker pillangós és egy zsák Joker fű Legeltetés, szenázs- és szénakészítés Vetés: augusztus-szeptember. Betakarítás szenázshoz kalászolás előtt, szénához kalászolás kezdetén 25-30 15+15 kg-os zsák 2 065

Jolly Joker pillangós * bíbor here 42% (17% csa), vörös here 25% (21% csa.), fehér here 
15%(31% csa.), hibrid here 14%, (21% csa.), szarvaskerep 4% (5% csa.) Szenázs és szénakészítés Jolly joker fűvel keverve tetszőleges arányban (pl. 1:1, vagy 1:2) , vagy önmagában kaszálónak 25 15- kg-os zsák 2 415

Jolly joker  fű * nádképű csenkesz 35% (23 % csa.), csomós ebír 29% (46 % csa.),  
angol perje 15% (12% csa.), olasz perje 21% (19% csa.) Legeltetés, szenázs- és szénakészítés Jolly joker pillangós keverékkel, vagy más pillangóssal keverve ajánljuk vetésre 25-30 15 kg-os zsák 1 710

Száraz Hatos* csomós ebír 25%, angolperje 25%, tarackoló csenkesz 25%,  
réti perje 15%, fehér here 5%, szarvaskerep 5% 

Legeltetésre, szenázs- és szénakészítésre 
ajánljuk száradékony talajokra.

Vetés: augusztus-szeptember. Kaszálónak vetve kezelt lucernával dúsíthatjuk.  
Betakarítás szenázshoz kalászolás előtt, szénához kalászolás kezdetén 25-30 15 kg-os zsák 2 200

Vizes Nyolcas AKG* 27
%

nádképű csenkesz 22% (6% csa), olaszperje 15%  (6% csa),  
korcshere 15% (19,5% csa.), réti komócsin 12% (21,5% csa),  
bíborhere 10% (2% csa),  angolperje 10% (3,5% csa.),  
réti perje 6% (27% csa), fehér here 5% (5,5% csa.)

széna, szenázs készítése időszakosan 
vízállásos és üde területeken Vetés: augusztus- szeptember. Betakarítás szenázshoz kalászolás előtt, szénához kalászolás kezdetén 25-30 15 kg-os zsák 2 100

Zöld  Ász AKG* 27
% nádképű csenkesz 42%, (23% csa) csomós ebír  30% (40% csa), 

angolperje  15% (10% csa.),  fehér here 13% (26,5%csa.) legeltetés, szenázs- és szénakészítés Vetés: augusztus-szeptember.  Betakarítás szenázshoz kalászolás előtt, szénához kalászolás kezdetén 25-30 15 kg-os zsák 2 200

Zöld Ász* nádképű csenkesz 45%, csomós ebír  30%, angolperje  15%,   
fehér here 10% legeltetés, szenázs- és szénakészítés Vetés: augusztus-szeptember.  Betakarítás szenázshoz kalászolás előtt, szénához kalászolás kezdetén 25-30 15 kg-os zsák 2 130

Pillangókisasszony* 10
0%

10
0%

  
m

in.
 20

 kg

10
0% lucerna 75% (55% csa.), fehér here 15% (33% csa.),  

szarvaskerep 10% (12% csa.) Szenázs és szénakészítés Vetés: augusztus-szeptember. Betakarítás a lucerna bimbós állapotától a virágzás kezdetéig 20 15 kg-os zsák 3 050

Treff hármas* 10
0%

10
0%

  
m

in.
 17

 kg

10
0% vöröshere 60% (39% csa), fehér here 20% (33% csa),  

hibrid here 20% (29% csa) Szenázs és szénakészítés Vetés: augusztus-szeptember. Betakarítás a vöröshere virágzásának kezdetéig 20 15 kg-os zsák 2 850

Gyümölcsszőnyeg* tarackoló vörös csenkesz 47%, angol perje (pázsit) 20%, fehér here 10%, 
réti perje 10%, földbentermő here 10%, komlós lucerna 3%

gyümölcsösök többéves  
sorköztakaró kultúrája

Vetés: augusztus közepétől szeptember végéig. Cél a talaj védelme. Ne borotváljuk mélyen,  
mert attól csak még gyorsabban nő! Tavasszal hasogassuk meg. 25 15 kg-os zsák 2 520

Szőlőtakaró * 
angol perje 27%, réti perje 20%, vörös csenkesz 20%, juhcsenkesz 16%, 
bíborhere 8%, komlós lucerna 4% földbentermő here 4%, szarvaskerep 
2%, fehér here 2%

Szőlő ültetvények, szőlőskertek  
többéves sorköztekeró kultúrája

Vetés: augusztus közepétől szeptember végéig. Cél a talaj védelme. Ne borotváljuk mélyen,  
mert attól csak még gyorsabban nő! Tavasszal hasogassuk meg. 25 15 kg-os zsák 2 300

Méhes tizes * 
Bíbor here 15%,  lucerna 15%, pohánka 15%, vöröshere 15%,baltacim 
10%, alexandriai here 7%, somkóró 7%, fehér here 6%,   
fehér mustár 5%,  facélia 5%

Nagy fajgazdagságú, sokféle virágot 
tartalmazó sokáig virágzó,  
évelő méhlegelő keverék

Vetés: augusztus- szeptember 18-20 15 kg-os zsák 1 730

Perenne évelő rozs Secale cereanum: a termesztett rozs és a hegyi rozs hibridje
Abrak- vagy  kedvező beltartalmú 
zöldtakarmányként, széna, szenázs, vagy siló 
formájában, vagy legeltetve hasznosítható 

vetés : augusztus végétől szeptember közepéig, gabona vagy dupla gabona sortávra 50-60 kg 25 kg-os zsák elfogyott

Ökrös fogat őszi  
gabona-pillangós magkeverék tritikálé 50%,  őszi takarmányborsó 40%, őszi bükköny10% szenázs, abrakkeverék és/vagy  

etethető szalma készítése vetés szeptember-október, batakarítás május közepén, általában a borsó virágzás elején 160-200 kg 1 tonnás bigbag  
vagy 25 kg-os zsák kérjen ajánlatot

Ötös fogat őszi   
gabona-pillangós magkeverék

rozs 25%, tritikálé 25%, őszi zab 15%, őszi takarmányborsó 30%,  
őszi bükköny 5%

szenázs, abrakkeverék és/vagy  
etethető szalma készítése vetés szeptember-október, batakarítás május közepén, általában a borsó virágzás elején 160-200 kg 1 tonnás bigbag 

vagy 25 kg-os zsák kérjen ajánlatot

Fontos információk: Az ajánlatban feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák, a készlet erejéig érvényesek, és nem tekinthetők szerződéses ajánlatnak, 420 Ft-os euro (MNB) árfolyam 
felett az árak korrekcióra kerülnek. 100 ezer Ft nettó rendelési érték felett érvényesíthetőek a nagykereskedelmi kedvezmények: • A *-al megjelölt termékek esetében a 
szezonkezdő 5%-os árengedményt alkalmazunk a július 20-ig beérkezett rendeléseknél. • A díjbekérős,azaz előre  fizetésre, illetve az utánvétes fizetésnél további  5% árengedmény érvényes. 
• 500 kg egyszeri rendelés felett a szállítási díjat átvállaljuk! Személyre szabott ajánlatért kérjük, forduljon munkatársainkhoz az info@sersiafarm.hu címen.

Részletesebb információkért keresse fel honlapunkat: www.sersiafarm.hu.  
A Sersia Farm Kft. mindennemű változtatás jogát fenntartja.
A vetőmagok megrendelése előtt az Ön gazdasága esetében a rendeletnek 
történő megfelelésről feltétlenül egyeztessen falugazdászával!

5+5% lehetséges árengedmény, 500 kg felett 
ingyenes kiszállítás részletek a leírásban



                                           NYÁRI ÉS ŐSZI VETÉSRE AJÁNLOTT ZÖLDTRÁGYÁK

TERMÉKNÉV

VETÉSI IDŐ

FELHASZNÁLÁS ÖSSZETÉTEL
VETŐMAG NORMA  

kg/ha
ÁR Ft/kg

MINIMÁLIS  
VETŐMAG-KÖLTSÉG
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REPCEFORGÓ RAPID
repcés vetésforgóban is használható, a leginkább gabona  
elé ajánlott keverék

pohánka 53%, négermag 26%, alexandriai here 8%,  
perzsa here 8%, facélia 5%

15-17 1120 16 800

AUGUSZTUSI NAPRA MIX napraforgó, kukorica, burgonya elé 
homoki zab 62%, alexandriai here 15%, perzsa here 10%,  
facélia 8%, Daikon retek 5%

18-20 1 140 20 520

AUGUSZTUSI MEGAMIX
dús, talajlazító keverék elsősorban burgonya,  
gyökérzöldség elé

homoki zab 40%, tavaszi bükköny 28%, fehér mustár 8%,  
alexandriai here 7%, perzsa here 7%, Daikon retek 5%, facélia 5%

20-22 1 040 20 800

AUGUSZTUSI REPCEFORGÓ
repcés vetésforgóban is használható, kukorica, burgonya, 
napraforgó elé

tavaszi bükköny 38%, homoki zab 35%, alexandriai here 12%,  
perzsa here 11%, facélia 4%

25-27 970 24 250

AUGUSZTUSI LAZÍTÓ MIX burgonya, tavaszi gabona elé
fehér mustár 30%, alexandriai here 25%, perzsa here 25%,  
Daikon retek 20%

10-12 1 150 11 500

PILLANGÓS  
TURBÓ BOMBA

Más alapanyaghoz (pl. homoki zabhoz, rozshoz vagy  
mustárhoz) keverve használható. Burgonya, napraforgó  
utóvetemény esetében az egész dózis 30-40%-át,  
gabona elé 40-50%-ot, kukorica esetében 50% felett 
érdemes használni.

tavaszi bükköny 48%, tavaszi borsó 38%,  
alexandriai here 7%, perzsa here 7%

100 %-os dózissal  
40-45 kg,  

keverve 12-25 kg között
750 keverési aránytól 

függően

KÉSEI ZÖLDÍTŐ burgonya, gabona elé használhatóegyszerű keverék homoki zab 53%, tavaszi mustár 47% 13-15 990 12 870

KÉSEI MIX
burgonya, tavaszi gabona elé használható, talajélet élénkítő,  
szervesanyag pótló, lazító keverék

homoki zab 30%, tavaszi bükköny 26%,  tavaszi borsó 26%,  
fehér mustár 8%,  Daikon retek 6%, facélia 4%

25-28 870 21 750

HIBRID ZEA MIX
két kukorica kultúra közé vethető,  
talajlazító elfagyó keverék

borsó 55%, tavaszi zab 27%, homoki zab 15%, daikon retek 4% 50-60 Kérje ajánlatunkat!

KÉSEI TURBÓ BOMBA
más alapanyagokhoz keverve használható elfagyó  
pillangós keverék

tavaszi borsó 70%, tavaszi bükköny 30% 60-70 Kérje ajánlatunkat!

ÁTTELELŐ TURBÓ BOMBA
más alapanyagokhoz keverve használható áttelelő  
pillangós keverék

őszi takarmányborsó 70%, őszi bükköny 30% 60-70 Kérje ajánlatunkat!

 ajánlott

kevésbé ajánlott

nem ajánlott

Fontos információk: Az ajánlatban feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák, a készlet erejéig érvényesek, 
és nem tekinthetők szerződéses ajánlatnak, 400 Ft-os euro (MNB)árfolyam felett az árak korrekcióra kerülnek. 
Legtöbb keverékünk 15 kg-os kiszerelésű. Áraink 400 Ft-os MNB euro árfolyamig érvényesek.      
  

 100 ezer Ft nettó rendelési érték felett érvényesíthetőek a nagykereskedelmi kedvezmények:  
A díjbekérős, azaz előre  fizetésre minden termékre 5% árengedményt adunk 500 kg-ot elérő egyszeri kiszállítás szállítási díját  
átvállaljuk. A Sersia Farm Kft. mindennemű változtatás jogát fenntartja.




