Nyári és őszi vetésű takarmánynövény vetőmag keverékek - 2017

október

szeptember

július

terméknév

augusztus

vetési idő

felhasználási lehetőségek (az időjárási
viszonyok és a kultúra állapotának
függvényében)

összetétel

Mohar
Nyári zápor

mohar
mohar 60%, alexandriai here 40%
Little Giant BMR

Szudánifű
Téli legelő

Monarch V/ Hermes
Suxyl olaszperje 45%, Wilma takarmányrepce 25%
alexandrai here 15%, Contea bíbor here 15%

Bíbor tavasz

Suxyl olaszperje 80%, Contea bíbor here 20%

Cirok

Suxyl alternatív olaszperje

Suxyl olaszperje - alternatív, áttelelő fajta

Avensyl többéves olaszperje

Avensyl olaszperje - 2 éves

Bahial hibrid perje

Bahial 3 éves hibrid perje

legeltetés, zölden etetés, szenázs- és
szénakészítés
legeltetés, zölden etetés, szenázs, széna
szenázskészítés
legeltetés 50 cm felett, széna- és
szenázskészítés

70-100 nappal a vetés után
70-100 nappal a vetés után
115-125 nappal a vetés után

25
25
10
25

legeltetés, zölden etetés

65-75 nappal a vetés után
első legeltetés 70-100 nappal a vetés
után, a keverék áttelel

zölden etetés, szenázs- és szénakészítés

május

25

750

18 750

25

650

16 250

25

700

17 500

25

1250

31 250

25

1300

32 500

25

1350

33 750

25

1250

31 250

25

1300

32 500

szenázs- és szénakészítés

Jolly Joker

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

Vizes hatos

nádképű csenkesz 25%, bíbor here 20%, olaszperje
15%, réti perje 15%, korcshere 15%, réti komócsin 10% 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

Zöld Ász

Lucerna és lucernás keverékeink
Ötös fogat (Őszi keverék)
Négyes fogat (Őszi keverék)
Hármas fogat (Őszi keverék)
Ökrös fogat (Őszi keverék)

betakarítás

vetővetőmagmag
ár Ft/kg költség
norma
Ft/ha
kg/ha

legeltetés, szenázs- és szénakészítés

Korai vetésnél lehetséges az őszi
kaszálás + a következő évben áprilismájusban, majd időjárástól függően
esetleg második kaszálás. Suxylnél,
Avensylnél több kaszálás is
lehetséges.
3 éves kultúra, időjárástól függően évi
2-4 kaszálással
Az első évben kerüljük a legeltetést,
utána évente 2-4 alkalommal
kaszálható.

legeltetés, szenázs- és szénakészítés

Szuper Trió, Heuréka, Takarmányugar
rozs 25%, tritikálé 25%, őszi zab 15% , őszi
takarmányborsó 30%, őszi bükköny 5%
rozs 25%, tritikálé 25%, őszi zab 15%, őszi
takarmányborsó 35%

szenázs- és szénakészítés
szenázs, abrakkeverék és/vagy etethető
szalma készítése
szenázs, abrakkeverék és/vagy etethető
szalma készítése
szenázs, abrakkeverék és/vagy etethető
szalma készítése
rozs 30%, tritikálé 30%, őszi takarmányborsó 40%
szenázs, abrakkeverék és/vagy etethető
tritikálé 50%, őszi takarmányborsó 40%, bükköny 10% szalma készítése

Az ajánlatban feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák, a készlet erejéig érvényesek, és nem tekinthetők szerződéses ajánlatnak.
Személyre szabott ajánlatért kérjük, forduljon munkatársainkhoz az info@sersiafarm.hu címen.
A Sersia Farm Kft. mindennemű változtatás jogát fenntartja.

Sersia Farm Kft.
www.sersiafarm.hu
info@sersiafarm.hu

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

április 25. és május 25. között
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