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LUCERNA*: GEA, NARDIAN

VÖRÖSHERE: GARANT, UNO

• rosszabb adottságú talajokon is sikerrel 
   termeszthető
• jó télálló faj
• szénája a lucernáéhoz hasonlóan 
   jó takarmányértékű
    Vetési idő:  márc. 1.–ápr. 
        15., aug. 1.–szept. 15.

    Vetőmagszükséglet: 15–20 kg/ha

FEHÉRHERE: HUIA, APOLLO

•  üde talajok nagyszerű takarmánynövénye
  •  taposást jól bírja, nagyon jól sarjad
    •  tápanyagként kiváló
      •  legelő keverékeknek 

        igen jól használható alkotója

            Vetési idő: márc. 10.–márc. 31.

                Vetőmagszükséglet:  
         10–15 kg/ha

•  jó minőségű, mély termőrétegű, megfelelő vízháztartású talajokon termeszthető sikerrel
  •  gyökérzete mélyrehatoló, ezért szárazságtűrése kiváló
     •  nagy tömegű, igen értékes, fehérjékben gazdag takarmányt ad
    •  GEA: kiváló szárazságtűrés és levél–szár arány

           Vetési idő: márc. 10. – máj. 15.  aug. 10. – aug. 25.

         Vetőmagszükséglet: 20–25 kg/ha

                  *rhizobiummal oltott és oltatlan (nem minősül csávázott vetőmagnak)
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BÍBORHERE: LOVÁSZPATONAI

ALEXANDRIAI HERE: ALEX

•  egy éves pillangós növény, meleg-, 
 és üde fekvésű termőhelyen ad jó termést

   •   elsősorban intenzív perjefélékkel  
      keverékben vessük

         Vetési idő: márc. 25. – ápr. 31.
               aug. 15. – aug. 31.

             Vetőmagszükséglet: 25–30 kg/ha

• hosszú életű, kis igényű,  
  üde termőhelyet kedvelő, 
    jó téltűrő takarmánynövény

       Vetési idő: márc. 10.–márc. 31.

         Vetőmagszükséglet:  
            15–20 kg/ha, többnyire  
     keverékekben alkalmazzuk

SZARVASKEREP: LEO

•  egyéves, áttelelő takarmánynövény
•  nagyon gyors tenyészidejű, másodvetésként is vethető

•  kiváló zöldtakarmányt ad

      Vetési idő: augusztus 1. – augusztus 30.

   Vetőmagszükséglet: 25–30 kg/ha
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KOMLÓS LUCERNA: EKOLA

•  rosszabb adottságú talajokon  
    is sikerrel termeszthető
•  jó télálló faj
•  szénája a lucernáéhoz hasonlóan 
     jó takarmányértékű

    Vetési idő: márc. 1. – ápr. 15., 
 aug. 1. – aug. 25.

    Vetőmagszükséglet:  
 80–90 kg/ha

PANNONBÜKKÖNY: DETENICKA PANONSKA

Fotó: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Vicia_pannonica2_W.jpg

•  egy-, esetleg két évig élő, bokros növekedésű-, a rágást és tiprást jól tűrő faj
•  magas mésztartalmú, meleg talajok növénye

    Vetési idő: március 10. – április 15., augusztus 15–31.

    Vetőmagszükséglet: Keverékekben szerepel.

Fotó: https://en.wikipedia.org/wiki/Medicago_lupulina#/media/File:MedicagoLupulina02.jpg

•  jó vízháztartású-, és minőségű 
 talajokat kedveli.

   •  tavaszi zab-, vagy búza  
     támasztónövénnyel vetik

          Vetési idő: márc. 1.–márc. 31.

            Vetőmagszükséglet:  100 kg/ha vagy
      Keverékben:  

           tavaszi bükköny (80–100 kg) 
             + zab (35–45 kg)

TAVASZI BÜKKÖNY:  EMMA

Fotó: https://en.wikipedia.org/wiki/Vicia_sativa#/media/File:(MHNT)_Vicia_sativa_-_white_flower.jpg



5

•  szöszösbükköny
 •  nagy fehérje tartalom

•   kiváló zöldtakarmány

  Vetési idő: szeptember 10–31.

      Vetőmagszükséglet: 50–60 kg 
              Keverékben:  

            - őszi bükköny (65–70 kg) +  rozs (70 kg ) 
          - őszi bükköny (50–60 kg) + búza (85 kg)

BALTACÍM

•  5–6 éven keresztül jó minőségű  
takarmányhozamot nyújt

    •  szárazságtűrése kiváló

      Vetési idő: március 10. – április 10.

        Vetőmagszükséglet: 120–150 kg/ha

SZÖSZÖSBÜKKÖNY: HUNGVILLOSA 

Fotó: https://hu.wikipedia.org/wiki/Takarm%C3%A1nybaltacim#/media/F%C3%A1jl:Onobrychis_viciifolia.jpg

Fotó: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vicia_villosa_RF.jpg

CSILLAGFÜRT

•  lazább, homokosabb talajok  
   takarmánynövénye

 •  magas nitrogéngyűjtő képesség

        Vetési idő: márc. 15.–ápr. 15.

           Vetőmagszükséglet:  
    120–140 kg/ha 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lupinus#/media/File:Lupinus_field,_St._John’s,_Newfoundland.jpg



PANNON-MAG-AGRÁR KFT.

9200 Mosonmagyaróvár, Tölgy u. 12.  
telefon: +36 30 722 2042, +36 70 312 7989

pannonmag@gmail.comwww.pannonmag.hu

Termeltetésben, kereskedelemben és feldolgozásban résztvevő kollégáink

Házi Sándor 06 20 253 94 21 kereskedelem, feldolgozás 

Kovács- Csomor Zsolt 06 30 225 65 60 termeltetés, kereskedelem 

Milkovits Cecília 06 30 722 20 42 kereskedelem, számlázás

Egyházy Réka 06 70 312 79 89 kereskedelem

Lócsi Marcell 06 30 372 30 77 termeltetés, kereskedelem

Ziegler István 06 30 529 44 71 termeltetés, kereskedelem

Réder Richárd 06 70 626 99 44 termeltetés, kereskedelem


