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LUCERNA: Gea, Plato, Verko
• jó minőségű, mély termőrétegű, megfelelő vízháztartású talajokon termeszthető sikerrel
• gyökérzete mélyre hatoló, ezért szárazságtűrése kiváló
• nagy tömegű, és igen értékes , fehérjékben gazdag takarmányt
nyújt
• GEA: kiváló szárazságtűrés és levél-szár arány
• PLATO: magas fehérjehozam, kiváló minőségű szenázs
• VERKO: magas terméspotenciál, kiváló szárazanyagtartalom,
sokoldalú hasznosítás
Vetési idő: III. 10.–IV. 15. VIII. 10.–VIII. 25.
Vetőmagszükséglet: 15–25 kg/ha

VÖRÖSHERE: Altaswede
• rosszabb adottságú talajokon is sikerrel termeszthető
• jó télálló faj
• szénája a lucernáéhoz hasonlóan jó takarmányértékű
Vetési idő: III. 01.–IV. 15., VIII. 01.–IX. 15.
Vetőmagszükséglet: 14–23 kg/ha

FEHÉRHERE: Huia
• üde talajok nagyszerű takarmánynövénye
• taposást jól bírja, nagyon jól sarjad
• tápanyagként kiváló, ezért legelő keverékek igen jól
használható alkotója
Vetési idő: III. 10.–III. 31.
Vetőmagszükséglet: 6–10 kg/ha

BÍBORHERE: Lovászpatonai
• egyéves, áttelelő takarmánynövény
• nagyon gyors tenyészidejű, másodvetésként is vethető
• kiváló zöldtakarmányt ad
Vetési idő: VIII. 01.–VIII. 30.
Vetőmagszükséglet: 30–35 kg/ha

SZARVASKEREP: Leo
• hosszú életű, kis igényű, üde termőhelyet kedvelő, jó téltűrő
takarmánynövény
Vetési idő: III. 10.–31.
Vetőmagszükséglet: 10–15 kg/ha, többnyire
keverékekben alkalmazzuk

ALEXANDRIAI HERE: Alex
• Egy éves pillangós növény, meleg-, és üde fekvésű termőhelyen ad jó termést.
• Elsősorban intenzív perjefélékkel keverékben vessük.
Vetési idő: III. 25.–IV. 31. VIII. 10.–VIII. 31.
Vetőmagszükséglet: 30–35 kg/ha
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2017
TAVASZI BÜKKÖNY: Beta 11
• jó vízháztartású-, és minőségű- talajokat kedveli.
• tavaszi zab-, vagy búza támasztónövénnyel vetik
Vetési idő: III. 01.–31.
Vetőmagszükséglet: 90–120 kg/ha vagy
Keverékben: tavaszi bükköny (80–100 kg)
+ zab (35–45 kg)

PANNON-BÜKKÖNY: Beta
• rosszabb adottságú talajokon is sikerrel termeszthető
• jó télálló faj
• szénája a lucernáéhoz hasonlóan jó takarmányértékű
Vetési idő: III. 01.–IV. 15., VIII. 01.–25.
Vetőmagszükséglet: 14–23 kg/ha

ŐSZI BÜKKÖNY: Villana
• nagy fehérje tartalom
• kiváló zöldtakarmány
Vetési idő: IX. 10.–31.
Vetőmagszükséglet:
Keverékben:
- szöszös bükköny (65–70 kg) + rozs (70 kg )
- szöszös bükköny (50–60 kg) + búza (85 kg)

BALTACIM
• 5–6 éven keresztül jó minőségű takarmányhozamot
nyújt
• szárazságtűrése kiváló
Vetési idő: III. 10.–IV. 10.
Vetőmagszükséglet: 120–150 kg/ha

CSILLAGFÜRT
• lazább, homokosabb talajok takarmánynövénye
• magas nitrogéngyűjtő képesség
Vetési idő: III. 15.–IV. 15.
Vetőmagszükséglet: 120–140 kg/ha

KOMLÓS-LUCERNA: Virgo Pajbjerg
• Egy-, esetleg két évig élő, bokros növekedésű-, a rágást
és tiprást jól tűrő faj
• magas mésztartalmú, meleg talajok növénye
Vetési idő: III. 10.–IV. 15., VIII. 15.–VIII. 31.
Vetőmagszükséglet: Keverékekben szerepel.
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