ZÖLDTRÁGYA KEVERÉKEK 2017

A Zöldítés- program alapján a megfelelő összetételű
zöldtrágya keverék vetésével a termelők jogosulttá
válnak a területalapú támogatás egy jelentős hányadára.
A zöldtrágya-növények alkalmazásának legfontosabb
előnyei a talaj termőképességének-, tápanyagtartalmának javítása, a kártevők-, gyomok-, kórokozók viszszaszorítása.
A különböző utóveteményekre összeállított keverékekkel a legkedvezőbb ráfordítás mellett maximalizálhatjuk a különböző utóvetemény kultúrákra gyakorolt pozitív hatásokat.

I.

Nagy zöldtömeg-alacsony
költség mellett
70% Fehér mustár / Sinapis alba
30% Olajretek / Raphanus sativus

II. Kártevő mentes Nitrogén
megkötés
10% Facélia / Phacelia tanacetifolia
30% Bíbor here / Trifolium incarnatum
60% Hajdina / Fagopyrum esculentum

III. Zöldtrágyázás költséghatékonyan
70% Zöld rozs/Secale cereale
30% Mustár/Sinapis alba
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ZÖLDTRÁGYA KEVERÉKEK 2017
I. Nagy zöldtömeg-alacsony
költség mellett
Összetétel:
- 70% Fehér mustár/Sinapis alba
- 30% Olajretek/Raphanus sativus
• a nagyon lendületes kezdeti fejlődésnek köszönhetően
gyors talajtakarás, erős gyomelnyomó képesség
• a rendkívül nagy zöldtömegnek köszönhetően beforgatva jelentős mennyiségű szerves anyaggal gazdagítjuk a
talajt
• gyorsan megfogja a talajt, és védi az eróziótól
• mélyre-hatoló erős gyökérzetével átszövi a talajt, és javítja
annak levegő-, és vízháztartását, valamint segít a mélyebb
rétegek tápanyagának feltárásában
Vetési idő:
Vetőmag mennyiség:

július 1.–szeptember 15.
20–25 kg/ha

II. Kártevő mentes
Nitrogénmegkötés
Összetétel:
- 10% Facélia /Phacelia tanacetifolia
- 30% Bíbor here/Trifolium incarnatum
- 60% Hajdina/Fagopyrum esculentum
• a szárazságtűrő komponenseknek köszönhetően gyengébb adottságú területeken is jól alkalmazható
• tartósan megköti a nitrogént a gyökérzónában, ami az
utóveteménynél hasznosul
• megszakítja a kórokozók életciklusát
• nem tartalmaz keresztesvirágú összetevőt, így jól illeszthető repcés vetésszerkezetbe
• gyors talajtakarást biztosít
• hosszan virágzik, életteret nyújtva a beporzó rovaroknak,
növeli a biológiai sokszínűséget
Vetési idő:
július 1.–szeptember 15.
Vetőmag mennyiség: 20–25 kg/ha

FACÉLIA /Phacelia tanacetifolia/ LILLA
Saját nemesítésű, piacvezető magyar fajta. Kiváló szárazságtűrés, jó gyomelnyomó-képesség jellemzi. Csökkenti a talajlakó
kártevők, és kórokozók mennyiségét. Az egyik legbővebben
mézelő növény.
Vetés zöldtrágyázási célra: június-szeptember, gabona-sortáv, aprómorzsás magágy
Vetőmagmennyiség: 15–18 kg/ha

FEHÉR MUSTÁR /Sinapis alba/ BEA
Saját nemesítésű fajta. Gyors kezdeti fejlődés, és kiváló gyomelnyomó-képesség jellemzi. Dús gyökérzetével javítja a talajszerkezetet, nagy zöldtömege miatt jelentős mennyiségű szerves
anyaggal gazdagítja a talajt. Télen biztosan kifagy.
Vetés zöldtrágyázási célra: július–szeptember, gabona-sortáv
Vetőmagmennyiség: 25 kg/ha

OLAJRETEK /Raphanus sativus/ DÓRA
Saját nemesítésű fajta. Lendületes fejlődésével nagyon gyorsan
takarja a talajt, nagyszerű gyomelnyomó. Mélyre hatoló gyökérzetével javítja a talajszerkezetet, nagy mennyiségű szerves
anyaggal gazdagítja a talajt. Télen biztosan kifagy.
Vetés zöldtrágyázási célra: július–szeptember, gabona-sortáv
Vetőmagmennyiség: 25 kg/ha

POHÁNKA

(Hajdina)/Fagopyrum esculentum/ HAJNALKA

Magyar nemesítésű-, gyorsan fejlődő-, száraz , kedvezőtlen viszonyok között is jól teljesítő fajta. Jó gyomelnyomó képességű,
betegségekre nem fogékony. Télen garantáltan kifagy.
Vetés zöldtrágyázási célra: május–augusztus, gabona-sortáv
Vetőmagmennyiség: 60 kg/ha

BÍBORHERE /Trifolium incarnatum/ KARDINAL
Kiváló elővetemény, gyenge talajadottságok mellett is jól termeszthető egy éves, áttelelő pillangós növény. A levegő nitrogénjét megkötve gazdagítja a talaj tápanyagkészletét, mely az
utóveteményben hasznosul.
Vetés zöldtrágyázási célra: augusztus–szeptember, gabona-sortáv
Vetőmagmennyiség: 25–30 kg/ha

III. Zöldtrágyázás
költséghatékonyan

•
•
•
•

Összetétel:
70% Zöld rozs/Secale cereale
30% Fehér mustár/Sinapis alba
télen is zöld talajborítást biztosító keverék
nagy zöld-, és gyökértömeggel gazdagítja a talajt
gyors fejlődésű, hatékonyan véd az erózió ellen
dús gyökérzetével javítja a talajszerkezetet és feltárja
a mélyebb rétegek tápanyagtartalmát
Vetési idő:
július 1.–szeptember 30.
Vetőmag mennyiség: 25–30 kg/ha
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