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TAKARMÁNY ÉS ÉVELŐ TAKARÓNÖVÉNY VETŐMAGOK NYÁRVÉGI ÉS ŐSZI VETÉSRE
VETÉSI IDŐ
TERMÉKNÉV

ÖSSZETÉTEL TÖMEGSZÁZALÉKBAN
aug.

szept.

okt.

SUXYL ALTERNATÍV
OLASZPERJE

Suxyl olaszperje - alternatív, áttelelő fajta

MAGGYL TÖBBÉVES
OLASZPERJE

Maggyl olaszperje - 2 éves vegetációs idejű fajta

KIRIAL HIBRID PERJE

Kirial 3 éves vegetácós idejű hibrid perje

A SERSIA FARM 2021. ÉVI AJÁNLATA
FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK
(az időjárási viszonyoktól és a kultúra
állapotától függően)

szenázs- és szénakészítés

vetőmag
norma
kg/ha

ár
Ft/kg

vetőmagköltség
Ft/ha

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

25-30

750

18 750-22 500

25-30

800

20 000-24 000

3 éves kultúra, időjárástól függően
évi 2-4 kaszálással

25-30

1 300

32 500-39 000

BETAKARÍTÁS

LUCERNA KEZELT/
KEZELETLEN *

"GEA/ADORNA rizóbiummal és mikorrhizával oltott
illetve kezeletlen lucerna”

"széna, szenázs, lucernaliszt,
pellet készítése”

évi 2-4 kaszálás

25

1 600/1 670

40 000/41 750

TAKARMÁNYUGAR*

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

szenázs- és szénakészítés

évi 2-4 kaszálás

25

1 400

35 000

SZUPER TRIÓ*

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

szenázs- és szénakészítés

évi 2-4 kaszálás

25

1 520

38 000

ZÖLD ÁSZ*

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

legeltetés, szenázs- és szénakészítés

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

25-30

1 370

34 250-41 100

JOLLY JOKER*

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%

legeltetés, szenázs- és szénakészítés

25-30

1 420

35 500- 42 600

VIZES NYOLCAS*

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

Szenázs és szénakészítés

25-30

1 390

34 750-41 700

SZÁRAZ HATOS*

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

legeltetés, szenázs- és szénakészítés

25-30

1 460

36 500-43 800

ZÖLDÍTŐ GYEP*

olaszperje, nádképű csenkesz, réti perje, angolperje, fehér here

legeltetés, szenázs- és szénakészítés

25-30

1 320

33 000-39 600

GYÜMÖLCSSZŐNYEG*

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

gyümölcsösök talajtakarása

25-30

1 500

37 500-45 000

SZŐLŐTAKARÓ*

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

szőlőültetvény sorközeinek
talajtakarása

25-30

1 500

37 500-45 000

ÖTÖS FOGAT
(ŐSZI KEVERÉK)

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

szenázs, abrakkeverék és/vagy
etethető szalma készítése

május

160 - 200

Kérje ajánlatunkat!

ÖKRÖS FOGAT
(ŐSZI KEVERÉK)

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

szenázs, abrakkeverék és/vagy
etethető szalma készítése

május

160 - 200

Kérje ajánlatunkat!

ajánlott
kevésbé ajánlott
nem ajánlott

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.
100 ezer Ft nettó rendelési érték felett érvényesíthetőek a nagykereskedelmi kedvezmények:
A *-al megjelölt termékek esetében 5% árengedményt adunk a július 20.-ig beérkező rendelésekre.
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.								

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

Cél a talaj védelme minél kisebb
vízelvonással, ezért ne nyírjuk alacsonyra
mert attól gyorsabban nő a növényzet.
Tavasszal hasogassuk meg.

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

www.sersiafarm.hu

NYÁRI ÉS ŐSZI VETÉSRE AJÁNLOTT ZÖLDTRÁGYÁK
vetőmag
norma
kg/ha

ár
Ft/kg

minimális
vetőmagköltség
Ft/ha

16-18

930

14 880

18-20

950

17 100

20-22

820

16 400

25-27

770

19 250

10-12

1 100

11 000

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

40-45

560

25 200

homoki zab 53%, tavaszi mustár 47%

13-15

740

9 620

25-28

700

17 500

okt.

szept.

júli.

aug.

VETÉSI IDŐ
TERMÉKNÉV

FELHASZNÁLÁS

REPCEFORGÓ RAPID

repcés vetésforgóban is használható,
a leginkább gabona elé ajánlott keverék

AUGUSZTUSI NAPRA MIX

napraforgó, kukorica, burgonya elé

AUGUSZTUSI MEGAMIX

dús, talajlazító keverék elsősorban
burgonya, gyökérzöldség elé

AUGUSZTUSI REPCEFORGÓ

repcés vetésforgóban is használható,
kukorica, burgonya, napraforgó elé

AUGUSZTUSI LAZÍTÓ MIX

burgonya, tavaszi gabona elé

PILLANGÓS TURBÓ BOMBA

KÉSEI ZÖLDÍTŐ
KÉSEI MIX
HIBRID ZEA MIX
KÉSEI TURBÓ BOMBA
ÁTTELELŐ TURBÓ BOMBA

ajánlott
kevésbé ajánlott
nem ajánlott

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.
burgonya, gabona elé használható
egyszerű keverék
burgonya, tavaszi gabona elé használható, talajélet élénkítő, szervesanyag pótló, lazító keverék
két kukorica kultúra közé vethető,
talajlazító elfagyó keverék
más alapanyagokhoz keverve használható
elfagyó pillangós keverék
más alapanyagokhoz keverve használható
áttelelő pillangós keverék

ÖSSZETÉTEL

pohánka 53%, négermag 26%,
alexandriai here 8%, perzsa here 8%, facélia 5%
homoki zab 62%, alexandriai here 15%,
perzsa here 10%, facélia 8%, Daikon retek 5%
homoki zab 40%, tavaszi bükköny 28%,
fehér mustár 8%, alexandriai here 7%,
perzsa here 7%, Daikon retek 5%, facélia 5%
tavaszi bükköny 38%, homoki zab 35%,
alexandriai here 12%, perzsa here 11%, facélia 4%
fehér mustár 30%, alexandriai here 25%,
perzsa here 25%, Daikon retek 20%

homoki zab 30%, tavaszi bükköny 26%, tavaszi borsó
26%, fehér mustár 8%, Daikon retek 6%, facélia 4%
borsó 55%, tavaszi zab 27%, homoki zab 15%,
daikon retek 4%

50-60

Kérje ajánlatunkat!

tavaszi borsó 70%, tavaszi bükköny 30%

60-70

Kérje ajánlatunkat!

őszi takarmányborsó 70%, őszi bükköny 30%

60-70

Kérje ajánlatunkat!

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.
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.								

www.sersiafarm.hu

