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9. területi képviselô:
Komáromi Lilla
Tolna megye
Mobil: +36-30-256-4159
komaromi.lilla@saaten-union.hu

14. területi képviselô:
Horváth Anna Renáta
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Mobil: +36-30-218-2895
horvath.anna@saaten-union.hu

2. területi képviselô:
Varga Viktor
Vas megye
Mobil: +36-30-179-6863
varga.viktor@saaten-union.hu

10. területi képviselô:
Molnár Krisztián
Bács-Kiskun megye
Mobil: +36-30-616-8737
molnar.krisztian@saaten-union.hu

15. területi képviselô:
Fábián Géza
Hajdú-Bihar megye
Mobil: +36-30-335-4655
fabian.geza@saaten-union.hu

3. területi képviselô:
Németh Csaba
Veszprém megye
Mobil: +36-30-729-8516
nemeth.csaba@saaten-union.hu

III. régió:
Kolop László régióvezetô
Mobil: +36-30-930-7902
kolop.laszlo@saaten-union.hu

16. területi képviselô:
Suskó János
Csongrád megye
Mobil: +36-30-742-8421
susko.janos@saaten-union.hu

4. területi képviselô:
Szajbert Zoltán
Fejér megye
Mobil: +36-30-518-5640
szajbert.zoltan@saaten-union.hu

11. területi képviselô:
Nagy János
Nógrád és Heves megye
Mobil: +36-30-549-5421
nagy.janos@saaten-union.hu

17. területi képviselô:
Murányi Zsolt
Békés megye
Mobil: +36-30-594-7539
muranyi.zsolt@saaten-union.hu

5. területi képviselô:
Pataki István
Pest megye
Mobil: +36-30-535-1354
pataki.istvan@saaten-union.hu

12. területi képviselô:
Baleda István
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Mobil: +36-30-268-1465
baleda.istvan@saaten-union.hu

6. területi képviselô:
Csondor Gyula
Zala megye
Mobil: +36-30-192-3306
csondor.gyula@saaten-union.hu
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A katalógusban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.
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7. területi képviselô:
Fantoly Miklós
Somogy megye
Mobil: +36-30-476-3639
fantoly.miklos@saaten-union.hu

SAATEN-UNION Hungária Kft.
8132 Lepsény, Vasút u. 57.
Tel.: +36-22-585-202
Fax: +36-22-437-056
E-mail: info@saaten-union.hu

®

11
1

OR

TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG.
12

II. régió:
Virág Attila régióvezetô
Mobil: +36-30-623-8457
virag.attila@saaten-union.hu

MINŐS
RA

ÁS

1. területi képviselô:
Balázs Ádám
Gyôr-Moson-Sopron és
Komárom-Esztergom megye
Mobil: +36-30-430-0029
balazs.adam@saaten-union.hu

EXT

13. területi képviselô:
Hulvej Tamás
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Mobil: +36-30-567-8659
hulvej.tamas@saaten-union.hu

ÉG

8. területi képviselô:
Dömse Dénes
Baranya megye
Mobil: +36-30-192-3307
domse.denes@saaten-union.hu

GY

I. régió:
Szabó Tamás régióvezetô
Mobil: +36-30-519-8554
szabo.tamas@saaten-union.hu
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A viterra® köztesnövény-vetômagkeverékek tulajdonságai és ajánlott felhasználásuk

cukorrépa

AKG-KEVERÉKEK

burgonya

• nagyfokú biodiverzitást és sokrétû hasznosítást biztosító,
többéves és télálló keverék
• az egy- és többéves komponensek kiváló nektárforrást biztosítanak a méheknek és a beporzó rovaroknak
fûféléktôl
mentes, így problémamentes az utóvetemény
•
gyomirtása
• egy- és kétszikû gyomokkal szemben is kiváló gyomelnyomó
hatás
magas
fokú védelmet nyújt a talajerózió és a talajkiszáradás
•
ellen
• a komponensek a talajt különbözô mélyséA MAGYAR ELÔÍRÁSOKNAK
gekben gyökerezik át, így javítva annak szerMEGFELELÔEN ÖSSZEÁLLÍTO
TT kezetét

kertészeti
kultúrák

MIXAPIS

• többéves, télálló keverék, melyben magas a fûfélék részaránya
• az intenzív mezôgazdasági területeken a méhek és egyéb
beporzó rovarok életterének fenntartását segíti elô
• a virágzó fajok (bíborhere, vöröshere, facélia, lucerna) a rovarok számára kiegészítô táplálékforrást jelentenek
• a talajszerkezetet javító facélia, lucerna és hajdina növelik a
diverzitást és legelôt biztosítanak a vadaknak is
• a pillangós bíborhere és lucerna javítja a terület nitrogénellátottságát, elôsegítve ezzel más fajok fejlôdését is
• kiváló gyomelnyomó képességû keverék

március

RANDSTREIFEN

• rozs és takarmányrepce télálló keveréke
• a kimagasló mennyiségû zöld- és szervesanyag-tömeg javítja
a talajélet feltételeit
tartós
és hatékony talajtakarást biztosít, ezzel véd az erózió
•
és a defláció ellen
• a tél folyamán is maximális nitrogén-visszatartást tesz lehetôvé
• a talajszerkezet lazításával elôsegíti a kukorica mélyebb gyökerezését

április

• szárazságtûrése kiváló, biztosítja a gyors talajtakarást
• a mustár és az olajretek kiválóan erôsíti egymás kedvezô
hatását
• a fonálférgekkel szemben már 160 növény/m2 aktív védelmet
biztosíthat, a még zöld növényállomány beforgatás elôtti intenzív felaprításával kiváló talajfertôtlenítô hatás érhetô el
(biofumigáció)
valamennyi
termôterületre ajánlott, ahol a keresztes virágú
•
növények másodvetése nem ellenjavallt a vetésforgóban

május

TOPGRÜN

június

VITAL eco

• fagyérzékeny és keresztes virágú komponensek nélküli keverék
• szárazságtûrô alkotórészeinek köszönhetôen a gyengébb
területekre is ajánlott
• a facélia virágzása még egy késôi méhlegelôt biztosít
• az összetevôk finom mulcsréteget hagynak hátra a tavaszi
vetésûek alá
• a vetésforgó szempontjából semleges összetevôi miatt utóvetemény-korlátozással nem kell számolni

július

• homoki/fekete zab és facélia keveréke
• repcevetésforgóban különösen ajánlott, keresztesvirágúakat
nem tartalmazó keverék
• szárazságtűrő komponenseinek köszönhetően valamennyi
termőhelyen sikeresen termeszthető
• intenzív növekedésének köszönhetően gyors talajtakarást és
hatékony gyomelnyomást biztosít
• a fontos tápelemeket a gyökérzónában megköti és ott tartja

augusztus

ÚJ

szeptember

DUOPLUS

A VITAL eco, RAPID, TOPGRÜN és DUOPLUS viterra® köztesnövény-vetômagkeverékek megfelelnek a 10/2015. (III. 13.) FM-rendelet szerint felhasználható ökológiai
jelentôségû másodvetés követelményeinek.

október

RAPID

* A magszámarányok a mindenkori ezerszemtömeg függvényében változhatnak. ++ javasolt, + megfelelô. Az ökológiai jelentôségû másodvetés vetési lehetôsége: 09.30-ig. A VITAL
eco, TOPGRÜN, DUOPLUS és MIXAPIS viterra® keverékek 25 kilogrammos papírzsákban elérhetôk. A RANDSTREIFEN viterra® keverék 20 kilogrammos papírzsákban, fémzárolt,
csávázatlan kiszerelésben kerül forgalomba. A fémzárolt vetômagok minôségét NÉBIH/EU bizonyítvány igazolja.

®

viterra . A KÖZTESNÖVÉNY-VETÔMAGKEVERÉKEK CSÚCSA.

A RANDSTREIFEN viterra® köztesnövény-vetômagkeverék megfelel az AKG többéves zöldugar létesítés követelményeinek. A MIXAPIS viterra® köztesnövény-vetômagkeverék megfelel az
AKG többéves méhlegelô létesítés követelményeinek.
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A VITAL eco, RAPID, TOPGRÜN és DUOPLUS viterra® köztesnövény-vetômagkeverékek megfelelnek a 10/2015. (III. 13.) FM-rendelet szerint felhasználható ökológiai
jelentôségû másodvetés követelményeinek.

A RANDSTREIFEN viterra® köztesnövény-vetômagkeverék megfelel az AKG többéves zöldugar létesítés követelményeinek. A MIXAPIS viterra® köztesnövény-vetômagkeverék megfelel az
AKG többéves méhlegelô létesítés követelményeinek.

* A magszámarányok a mindenkori ezerszemtömeg függvényében változhatnak. ++ javasolt, + megfelelô. Az ökológiai jelentôségû másodvetés vetési lehetôsége: 09.30-ig. A VITAL
eco, TOPGRÜN, DUOPLUS és MIXAPIS viterra® keverékek 25 kilogrammos papírzsákban elérhetôk. A RANDSTREIFEN viterra® keverék 20 kilogrammos papírzsákban, fémzárolt,
csávázatlan kiszerelésben kerül forgalomba. A fémzárolt vetômagok minôségét NÉBIH/EU bizonyítvány igazolja.
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ÚJ

• fagyérzékeny és keresztes virágú komponensek nélküli keverék
• szárazságtûrô alkotórészeinek köszönhetôen a gyengébb
területekre is ajánlott
• a facélia virágzása még egy késôi méhlegelôt biztosít
• az összetevôk finom mulcsréteget hagynak hátra a tavaszi
vetésûek alá
• a vetésforgó szempontjából semleges összetevôi miatt utóvetemény-korlátozással nem kell számolni

TOPGRÜN

• rozs és takarmányrepce télálló keveréke
• a kimagasló mennyiségû zöld- és szervesanyag-tömeg javítja
a talajélet feltételeit
• tartós és hatékony talajtakarást biztosít, ezzel véd az erózió
és a defláció ellen
• a tél folyamán is maximális nitrogén-visszatartást tesz lehetôvé
• a talajszerkezet lazításával elôsegíti a kukorica mélyebb gyökerezését

AKG többéves méhlegelô létesítéshez

• homoki/fekete zab és facélia keveréke
• repcevetésforgóban különösen ajánlott, keresztesvirágúakat
nem tartalmazó keverék
• szárazságtűrő komponenseinek köszönhetően valamennyi
termőhelyen sikeresen termeszthető
• intenzív növekedésének köszönhetően gyors talajtakarást és
hatékony gyomelnyomást biztosít
• a fontos tápelemeket a gyökérzónában megköti és ott tartja

VITAL eco

• szárazságtûrése kiváló, biztosítja a gyors talajtakarást
• a mustár és az olajretek kiválóan erôsíti egymás kedvezô
hatását
• a fonálférgekkel szemben már 160 növény/m2 aktív védelmet
biztosíthat, a még zöld növényállomány beforgatás elôtti intenzív felaprításával kiváló talajfertôtlenítô hatás érhetô el
(biofumigáció)
• valamennyi termôterületre ajánlott, ahol a keresztes virágú
növények másodvetése nem ellenjavallt a vetésforgóban

MIXAPIS

20–25

RANDSTREIFEN

• nagyfokú biodiverzitást és sokrétû hasznosítást biztosító,
többéves és télálló keverék
• az egy- és többéves komponensek kiváló nektárforrást biztosítanak a méheknek és a beporzó rovaroknak
• fûféléktôl mentes, így problémamentes az utóvetemény
gyomirtása
• egy- és kétszikû gyomokkal szemben is kiváló gyomelnyomó
hatás
• magas fokú védelmet nyújt a talajerózió és a talajkiszáradás
ellen
• a komponensek a talajt különbözô mélységekben gyökerezik át, így javítva annak szerkezetét

AKG többéves zöldugar létesítéshez
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RANDSTREIFEN
• többéves, télálló keverék, melyben magas a fûfélék részaránya
• az intenzív mezôgazdasági területeken a méhek és egyéb
beporzó rovarok életterének fenntartását segíti elô
• a virágzó fajok (bíborhere, vöröshere, facélia, lucerna) a rovarok számára kiegészítô táplálékforrást jelentenek
• a talajszerkezetet javító facélia, lucerna és hajdina növelik a
diverzitást és legelôt biztosítanak a vadaknak is
• a pillangós bíborhere és lucerna javítja a terület nitrogénellátottságát, elôsegítve ezzel más fajok fejlôdését is
• kiváló gyomelnyomó képességû keverék

A MAGYAR ELÔÍRÁSOKNAK
MEGFELELÔEN ÖSSZEÁLLÍTO
TT
AKG-KEVERÉKEK

A viterra® köztesnövény-vetômagkeverékek tulajdonságai és ajánlott felhasználásuk
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