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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 használható
egyszerű 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
 www.sersiafarm.hu

Fontos információk: Legtöbb keverékünk 15 kg-os kiszerelésű. 
Az ajánlatban feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák, a készlet erejéig  
érvényesek, és nem tekinthetők szerződéses ajánlatnak.  
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.

http://www.sersiafarm.hu

