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Takarmányvetőmagok
és vetőmagkeverékek
tavaszi-nyári vetésre
s e r s i a farm

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

LUCERNA KEZELT*

ÖSSZETÉTEL

később

máj.

ápr.

TERMÉKNÉV

márc.

VETÉSI IDŐ
FELHASZNÁLÁS

BETAKARÍTÁS

vetőmag norma
kg/ha

Ár Ft/kg

Vetőmagköltség
Ft/ha

1250

31 250

GEA/ADORNA rizóbiummal és mikorrhizával oltott lucerna széna, szenázs, lucernaliszt, pellet készítése

bimbós állapottól virágzás kezdetéig

25

LUCERNA KEZELETLEN*

GEA/ADORNA kezeletlen lucerna

széna, szenázs, lucernaliszt, pellet készítése

bimbós állapottól virágzás kezdetéig

25

1350

33 750

VÖRÖSHERE*

100% vöröshere

széna, szenázs készítése

bimbós állapotban

25

1480

37 000

HOMOKI BAB

RED CALOONA

szenázs készítése, zöldtrágyázásra

felhasználástól függően

25

1150

28 750

SZUPER TRIÓ*

lucerna 60%, csomós ebír 25%, angol perje 15%

széna, szenázs készítése

a lucerna bimbós állapotától a virágzás kezdetéig

25

1350

33 750

TAKARMÁNYUGAR*

lucerna 40%, csomós ebír 20%, angol perje 40%

széna, szenázs készítése

a lucerna bimbós állapotától a virágzás kezdetéig

25

1250

31 250

ZABOS BORSÓ

zab 49%, borsó 51%

szenázs készítése

május közepétől június közepéi

180 - 200

JOKER*

nádképű csenkesz 21,5%, csomós ebír 18%, angolperje 7,5%,
réti perje, 3% alexandriai here 21%, vörös here 12,5%,
legeltetés, szenázs- és szénakészítés
fehér here 7,5%, hibrid here 7%, szarvaskerep 2%

szenázshoz kalászolás előtt,
szénához kalászolás kezdetén

25

1380

34 500

VIZES NYOLCAS*

nádképű csenkesz 20%, olaszperje 15%, bíborhere 15%,
korcshere 15%, angolperje 10%, réti perje 10%,
réti komócsin 10%, fehér here 5%

széna, szenázs készítése vízállásos területeken

szenázshoz kalászolás előtt,
szénához kalászolás kezdetén

25

1300

32 500

SZÁRAZ HATOS*

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

legeltetés, szenázs- és szénakészítés

szenázshoz kalászolás előtt,
szénához kalászolás kezdetén

25

1350

33 750

ZÖLD ÁSZ*

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

legeltetés, szenázs- és szénakészítés

szenázshoz kalászolás előtt, szénához kalászolás
kezdetén

25

1300

32 500

ZÖLDÍTŐ GYEP*

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

legeltetés, szenázs- és szénakészítés

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

25

1200

30 000

TAKARMÁNYRÉPA*

100% JAMON takarmányrépa

növendék szarvasmarhák és tehenek
takarmányozására

szeptember-október

CIROK

Little Giant BMR, illetve Asolo Bis, Asolo Tris BMR
cirokhibrid-keverékek

szenázs készítése

115-125 nappal vetés után

MOHAR

100% mohar

NYÁRI ZÁPOR

Kérje ajánlatunkat!

2-3 doboz

22 000 Ft/doboz

Little Giant: 12,5
Asolo Bis: 6
Asolo Tris: 7

Little Giant: 2 300
Asolo Bis: 2 700
Asolo Tris: 2 400

Little Giant: 28 750
Asolo Bis: 16 200
Asolo Tris: 16 800

legeltetés, zölden etetés, szenázs- és szénakészítés 70-100 nappal vetés után

25

550

13 750

mohar 60%, alexandriai here 40%

szenázs- és szénakészítés, köztes kultúraként
takarmányhiány pótlására, "üres" területek
hasznosítására

a mohar kalászhányása előtt

25

780

19 500

SZUDÁNIFŰ

Monarch V / Hermes BMR (Hi-Gest® technology)

legeltetés 50 cm felett, szenázs- és szénakészítés

65-75 nappal vetés után

25

Hermes: 1 320
Monarch: 1 050

Hermes: 33 000
Monarch: 26 250

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

1 350

33 750

SZŐLŐTAKARÓ*

perjefélék: angol perje 24%, réti perje 20%, vörös csenkesz 20%, juhcsenkesz 16% + pillangósok: bíborhere 8%,
szőlőültetvény sorközeinek talajtakarása
komlós lucerna 4%, föld alatti here 4%, szarvaskerep 2%,
fehér here 2% + fakultatív vadvirágos keverék

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

25

1400

35 000

ajánlott
nem ajánlott

A csillaggal jelölt, tavaszi vetésű termékek esetében a 2020. február 20-ig leadott rendelésekre a fenti
árakból további 5% kedvezményt adunk! Ha számláját a kiállítástól számított 5 banki napon belül
kiegyenlíti, 2% skontót adunk! 500 kg egyszeri rendelés felett a szállítási díjat átvállaljuk!

A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák, 2020. 02. 01-től a készlet erejéig vagy új árlista kibocsátásáig érvényesek, tájékoztató jellegűek, és nem
tekinthetők szerződéses ajánlatnak. • 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.

s e r s i a fa r m
+36 26 338 129 • www.sersiafarm.hu •

info@sersiafarm.hu

