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NYÁRI ÉS ŐSZI VETÉSRE AJÁNLOTT TAKARMÁNYKEVERÉKEK
TERMÉKNÉV

VETÉSI IDŐ
májusjúlius

augusztus szeptember

A Sersia Farm ajánlata és használati útmutatója
FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK
(az időjárási viszonyoktól és a kultúra
állapotától függően)

ÖSSZETÉTEL

október

BETAKARÍTÁS

vetőmag
norma
kg/ha

ár
Ft/kg

vetőmagköltség
Ft/ha

MOHAR

mohar

legeltetés, zölden etetés, szenázs- és szénakészítés

65-75 nappal a vetés után

25

500

12 500

SZUDÁNIFŰ

Monarch V/ Hermes BMR

legeltetés 50 cm felett,
széna- és szenázskészítés

65-75 nappal a vetés után, 1 - 3 kaszálás

25

990 - 1260

24750 - 31500

SUXYL ALTERNATÍV
OLASZPERJE

Suxyl olaszperje - alternatív, áttelelő fajta

25

650

16 250

MAGGYL TÖBBÉVES
OLASZPERJE

Maggyl olaszperje - 2 éves

Korai vetésnél lehetséges az őszi kaszálás + a következő évben
április-májusban, majd időjárástól függően esetleg második
kaszálás. Suxylnél, Avensylnél több kaszálás is lehetséges.

25

Kérje ajánlatunkat!

KIRIAL HIBRID PERJE

Kirial 3 éves hibrid perje

3 éves kultúra, időjárástól függően évi 2-4 kaszálással

25

Kérje ajánlatunkat!

nádképű csenkesz 45%, csomós ebír 30%, angolperje 15%, fehér here 10%

Az első évben kerüljük a legeltetést,
utána évente 2-4 alkalommal kaszálható.

25

1400

35 000

25

1350

33 750

25

1350

33 750

25

1370

34 250

ZÖLD ÁSZ

szenázs- és szénakészítés

nádképű csenkesz 17,5%, csomós ebír 14,5%, angolperje7,5%, olaszperje
10,5%, fehér here7,5%, vörös here 12,5%, bíbor here 21%, hibrid here 7%,
szarvaskerep 2%
nádképű csenkesz 20%, olaszperje 15%, bíborhere 15%, korcshere 15%,
angolperje 10%, réti perje 10%, réti komócsin 10%, fehér here 5%

JOLLY JOKER
VIZES NYOLCAS

legeltetés, szenázs- és szénakészítés
legeltetés, szenázs- és szénakészítés

Első kaszálás: májusban.
A további kaszálások gyakorisága a csapadék mennyiségétől függ.

Szenázs és szénakészítés

SZÁRAZ HATOS

csomós ebír 25%, angol perje 25%, tarackoló csenkesz 25%, réti perje 15%,
fehér here 5%, szarvaskerep 5%

legeltetés, szenázs- és szénakészítés

ZÖLDÍTŐ GYEP

angolperje (tetraploid) 24 %, réti perje 20 %, angolperje (diploid) 18 %,
nádképű csenkesz 16 %, olaszperje 15 %, fehér here 7 %

legeltetés, szenázs- és szénakészítés

az állomány fenológiai állapotától függően
(tavaszi telepítésnél első évben nem várható nagy hozam)

25

1250

31 250

GYÜMÖLCSSZŐNYEG

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

gyümölcsösök talajtakarása

Ne borotváljuk mélyen, mert attól csak még gyorsabban nő!
Tavasszal hasogassuk meg.

25

1300

32 500

SZŐLŐTAKARÓ

angol perje 24%, réti perje 20%, tarackoló vörös csenkesz 20%,
juhcsenkesz 16%, bíborhere 8%, komlós lucerna 4%, földbentermő here 4%,
szarvaskerep 2%, fehér here 2% + fakultatív vadvirágos keverék

szőlőültetvény sorközeinek talajtakarása

Ne borotváljuk mélyen, mert attól csak még gyorsabban nő!
Tavasszal hasogassuk meg.

25

1350

33 750

LUCERNA (GEA / ADORNA)

rhizóbiummal és mikorrhizával oltott lucerna vetőmag

szenázs- és szénakészítés

25

1130

28 250

LUCERNA (GEA / ADORNA)

kezeletlen lucerna vetőmag

szenázs- és szénakészítés

25

1180

29 500

25

1220

30500

25

1350

33750

TAKARMÁNYUGAR

lucerna 40%, angolperje 40%, csomós ebír 20%

szenázs- és szénakészítés

SZUPER TRIÓ

lucerna 60%, csomós ebír 25%, angolperje 15%

szenázs- és szénakészítés

ÖTÖS FOGAT
(ŐSZI KEVERÉK)
ÖKRÖS FOGAT
(ŐSZI KEVERÉK)

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

szenázs, abrakkeverék és/vagy etethető
szalma készítése
szenázs, abrakkeverék és/vagy etethető
szalma készítése

tritikálé 50%, őszi takarmányborsó 40%, bükköny 10%

TERMÉKNÉV
július

korai keverékek korai vetés
kései keverékek augusztusszeptemberi vetés

repceforgó repcés vetésforgóba

aug.

szept.

van

nincs

HA AZ ELŐZŐ
KULTÚRA
GABONA

TERMÉKKÖR

VETÉSFORGÓBAN REPCE

május

160 - 200

Kérje ajánlatunkat!

május

160 - 200

Kérje ajánlatunkat!

A jó takarókultúra titka az, hogy optimálisan illeszkedik a gazdaság saját körülményeihez.
Munkatársaink a rendelkezésre álló technológia, a lehetséges vetési idő, a takarókultúra
lehetséges hossza, a talaj típusa és kulturális állapota alapján segítenek összeállítani
a megfelelő keveréket. Ha 10 hektárnál nagyobb területen vetne takarónövényt,
forduljon hozzánk egyedi ajánlatért! Az alábbiakban néhány széles spektrumon
használható alapkeverékünket mutatjuk be.

NYÁRI ÉS ŐSZI VETÉSRE AJÁNLOTT ZÖLDTRÁGYÁK
VETÉSI IDŐ

A vetés évében az első kaszálás vagy szárzúzás 8-10 cm-es tarlóval
történjen. Későbbi kaszálásokkor is kerüljük a „borotválást”.
A vetés évében az első kaszálás vagy szárzúzás 8-10 cm-es tarlóval
történjen. Későbbi kaszálásokkor is kerüljük a „borotválást”.

KÖVETKEZŐ KULTÚRA
őszi
tavaszi
gabona gabona

ÖSSZETÉTEL
napraforgó burgonya

kukorica

vetőmag norma
kg/ha

ár
Ft/kg

vetőmagköltség
Ft/ha

KORAI HÁRMAS

alexandriai here 44% , takarmányrepce 36%, facélia 20%

11-13

1 040

11440 - 13520

KORAI NÉGYES LAZÍTÓ

alexandriai here 44% , daikon retek 24%, takarmányrepce 20% , facélia 12%

11-13

1 150

12650 - 14950

AUGUSZTUSI MUSTÁR BOMBA

homoki zab 50%, kései mustár 30%, alexandiai here 20%

15-20

670

10050 - 13400

AUGUSZTUSI LAZÍTÓ

alexandriai here 50%, daikon retek 20%, kései mustár 30%

11-13

1 050

11550 - 13650

KÉSEI ZÖLDÍTŐ KEVERÉK

homoki zab 53%, kései mustár 47%

15

610

9 150

REPCEFORGÓ KETTES

alexandriai here 60%, facélia 40%

11-13

1 150

12650 - 14950

REPCEFORGÓ HÁRMAS

homoki zab 55%, alexandriai here 30%, facélia 15%

20

700

14 000

Az ajánlatban feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák, 2019. július 1-től a készlet erejéig, de legkésőbb új árlista kibocsátásáig érvényesek, tájékoztató jellegűek,
és nem tekinthetők szerződéses ajánlatnak. Személyre szabott ajánlatért kérjük, forduljon munkatársainkhoz az info@sersiafarm.hu címen.
A Sersia Farm Kft. mindennemű változtatás jogát fenntartja.

ajánlott
kevésbé ajánlott
nem ajánlott

www.sersiafarm.hu

