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5+5 % 

lehetséges árengedmény, 

500 kg felett 

ingyenes 

kiszállítás 

részletek a leírásban

  VetőmagVetőmag  



Fontos információk: Az ajánlatban feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák, a készlet erejéig érvényesek, és nem tekinthetők szerződéses ajánlatnak.  
Amennyiben az euro árfolyam stabilan meghaladja a 420 Ft-ot, 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 február 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!

 www.sersiafarm.hu

5+5% lehetséges árengedmény,  

500 kg felett ingyenes kiszállítás 
részletek a leírásban

A vetőmagok megrendelése előtt  
az Ön gazdasága esetében  
a rendeletnek történő  
megfelelésről feltétlenül  
egyeztessen falugazdászával!

Részletesebb információkért keresse fel honlapunkat: www.sersiafarm.hu
Személyre szabott ajánlatért kérjük, forduljon munkatársainkhoz az info@sersiafarm.hu címen.
A Sersia Farm Kft. mindennemű változtatás jogát fenntartja.

 TAVASZI VETÉSRE AJÁNLOTT VETŐMAGOK ÉS -KEVERÉKEK                                                      a Sersia Farm ajánlata és használati útmutatója

terméknév

támogatási formák

összetétel tömeg arány  
(és csíraarány zárójeles)  

megjelenítésével
felhasználás hasznos információk
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VARIANS 
TAKARMÁNYRÉPA* drazsírozott VARIANS takarmányrépa növendék szarvasmarhák , tehenek  

és vadállomány takarmányozására vetés: március-április, betakarítás: szeptember-októberben 2-3 doboz 50 000 mag/doboz 35 300 Ft/doboz 70 600-105 900 Ft/ha

ZABOS BORSÓ zab 49%, borsó 51% szenázs készítése vetés: február-márciusban, betakarítás a borsó virágzás legelején 180 - 200 kg 25 kg-os zsák és  
1 000 kg-os bigbag

Ajánlatunkat keresse februártól  
a honlapunkon

GEA KEZELT LUCERNA * min  
23 kg

Gea rizóbiummal és mikorrhizával oltott  lucerna. A termék 
tömegének 66% -a a vetőmag, 34% a rhizóbium tartalmú 
bevonóanyag

széna, szenázs, lucernaliszt,  
pellet készítése

vetés: márciustól áprilisig, betakarítás: zöld bimbós állapottól virágzás 
kezdetéig 25 kg 25 kg-os, illetve  

10 kg-os zsák 2 540 Ft/kg 63 500 Ft/ha

BÁNÁT/ PICENA 
LUCERNA KEZELETLEN *

min  
15 kg

jó szárazság és fagytűrésű, gyorsan sarjadó, jó levélarányú 
kezeletlen lucernafélék (bővebben webshopunkban)

széna, szenázs, lucernaliszt,  
pellet készítése

vetés: márciustól áprilisig, betakarítás: zöld bimbós állapottól virágzás 
kezdetéig 25 kg 25 kg-os zsák 2 670/2 710 Ft/kg 66 750/67 750 Ft/ha

„SZENTESI RÓNA”  
KÚSZÓ LUCERNA 

min  
15 kg

Medicago Varia „Szentesi Róna”: Legeltetésre is alkalmas 
kimondottan szárazságtűrő, nagy levélarányú, tarka virágú, 
tarackoló lucernaféle

legeltetés, széna, szenázs készítés, 
vetés: márciustól áprilisig, érdemes magyar rozsnokkal, vagy más fűfélével 
keverten vetni, abban az esetben 8- 10 kg kúszó lucernát tartalmazzon a 
keverék

15-20 kg 25 kg-os zsák 3 080 Ft/kg 46 200-61 600 Ft/ha

VÖRÖSHERE*   min  
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: március második felében búzára rávetésként, vagy keverékek 
alapanyagaként március áprilisban 20-25 kg 25 kg-os zsák 2 570 Ft/kg 51 400-64 250Ft/ha

SZUPER TRIÓ* 48,5% lucerna 60% (48,5% csa.),  csomós ebír 25% (39, 5% csa.),  
angol perje 15% (12% csa.) széna, szenázs készítése

vetés: március-április. Betakarítás: a lucerna bimbós állapotától a virágzás 
kezdetéig. A vetés évében az első kaszálás vagy szárzúzás 8-10 cm-es 
tarlóval történjen. Későbbi kaszálásokkor is kerüljük a „borotválást”.

25 kg 15 kg-os zsák 2 300 Ft/kg 57 500 Ft/ha

TAKARMÁNYUGAR* 33,5% lucerna 40% (33,5% csa.), csomós ebír 20% (33% csa.),  
angol perje 40% (33,5% csa.) széna, szenázs készítése

vetés: március-április. Betakarítás: a lucerna bimbós állapotától a virágzás 
kezdetéig. A vetés évében az első kaszálás vagy szárzúzás 8-10 cm-es 
tarlóval történjen. Későbbi kaszálásokkor is kerüljük a „borotválást”.

25 kg 15 kg-os zsák 2 010 Ft/kg 50 250 Ft/ha

JOKER*  
(1 zsák Joker pillangós  
és egy zsák Joker fű)

37%

nádképű csenkesz 21,5% (10,5% csa.), csomós ebír 18% (21,5% csa.), 
alexandriai here 21% (9% csa.), vörös here 12,5% (9% csa.),  
angolperje 7,5% (4,5 %csa.), fehér here 7,5% (14% csa.), hibrid here  
7% (11,5% csa.), réti perje 3% (17,5% csa.), szarvaskerep 2%, (2% csa.)

legeltetés, szenázs- és szénakészítés vetés: március-áprilisban, betakarítás: szenázshoz kalászolás előtt, 
szénához kalászolás kezdetén 25-30 kg 15+15 kg-os zsák 2 270 Ft/kg 56 750-68 100 Ft/ha

JOKER PILLANGÓS * 80%
alexandriai here 42% (20% csa.), vörös here 25% (20% csa.), fehér 
here 15% (30% csa.), hibrid here 14% (25,5% csa.), szarvaskerep4% 
(4,5% csa.)

szenázs és szénakészítés Joker fűvel keverve tetszőleges arányban vagy önmagában kaszálónak 25 kg 15 kg-os zsák 2 800 Ft/kg 70 000 Ft/ha

JOKER FŰ * nádképű csenkesz 43% (19,5% csa.), csomós ebír 36% (40% csa.), 
angolperje 15% (8,5% csa.), réti perje 6% (32% csa.) legeltetés, szenázs- és szénakészítés Joker pillangós keverékkel vagy más pillangóssal keverve ajánljuk vetésre 25-30 kg 15 kg-os zsák 1 750 Ft/kg 43 750 -52 500 Ft/ha

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: március- áprilisban, kaszálónak vetve kezelt lucernával dúsíthatjuk.  
Betakarítás: szenázshoz kalászolás előtt, szénához kalászolás kezdetén 25-30 kg 15 kg-os zsák 2 200 Ft/kg 55 000-66 000 Ft/ha

VIZES NYOLCAS AKG* 29,5%

nádképű csenkesz 22% (7,5% csa.), olaszperje 15% (7% csa.),  
korcshere 20 % (23% csa.), bíborhere 10% (2,5% csa.), angolperje 
10% (4% csa.), réti perje 6% (24% csa.), réti komócsin 12% (25,5% 
csa.), fehér here 5% (6,5% csa.)

széna, szenázs készítése 
időszakosan vízállásos és üde 
területeken

Vetés: március-áprilisban, betakarítás: szenázshoz kalászolás előtt, 
 szénához kalászolás kezdetén 25-30 kg 15 kg-os zsák 2 100 Ft/kg 52 500-63 000 Ft/ha

ZÖLD ÁSZ* nádképű csenkesz 45%, csomós ebír 30%, angolperje 15%,  
fehér here 10% legeltetés, szenázs- és szénakészítés vetés: március-áprilisban, betakarítás: szenázshoz kalászolás előtt,  

szénához kalászolás kezdetén 25-30 kg 15 kg-os zsák 2 030 Ft/kg 50 750-60 900 Ft/ha

ZÖLD  ÁSZ AKG* 27% nádképű csenkesz 42% (23% csa.), csomós ebír 30% (40% csa.), 
angolperje 15% (10% csa.), fehér here 13% (27%csa.) legeltetés, szenázs- és szénakészítés vetés: március-áprilisban, betakarítás: szenázshoz kalászolás előtt,  

szénához kalászolás kezdetén 25-30 kg 15 kg-os zsák 2 100 Ft/kg 52 500-63 000 Ft/ha

PILLANGÓKISASSZONY* 100% 100%  
min. 20 kg 100% lucerna 75% (55% csa.), fehér here 15% (33% csa.),  

szarvaskerep 10% (12% csa.) szenázs és szénakészítés vetés: március-áprilisban, betakarítás szenázshoz kalászolás előtt,  
szénához kalászolás kezdetén 20 kg 15 kg-os zsák 3 240Ft/kg 64 800 Ft/ha

TREFF HÁRMAS* 100% 100% min.  
17 kg 100% vöröshere 60% (39% csa.), fehér here 20% (33% csa.),  

hibrid here 20% (29% csa.) szenázs és szénakészítés vetés: március-áprilisban, betakarítás: szenázshoz kalászolás előtt,  
szénához kalászolás kezdetén 20 kg 15 kg-os zsák 3 050 Ft/kg 61 000 Ft/ha

GYÜMÖLCSSZŐNYEG* tarackoló vörös csenkesz 47%, angol perje (pázsit) 20%, fehér here 
10%, réti perje 10%, földbentermő here 10%, komlós lucerna 3% gyümölcsösök talajtakarása vetés: március- áprilisban. Cél a talaj védelme. Ne borotváljuk mélyen, mert 

attól csak még gyorsabban nő! Következő tavasszal hasogassuk meg. 25 kg 15 kg-os zsák 2 650 Ft/kg 66 250 Ft/ha

SZŐLŐTAKARÓ * 
angol perje 24%, 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 sorköztakaró kultúrája

vetés: március- áprilisban. Cél a talaj védelme. Ne borotváljuk mélyen, mert 
attól csak még gyorsabban nő! Következő tavasszal hasogassuk meg. 25 kg 15 kg-os zsák 2 550 Ft/kg 63 750 Ft/ha

 


