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

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

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

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

Értékesítési támogató:
Kis Tar Gyula
Mobil: +36-30-641-9681

10. területi képviselô:
Csondor Gyula
Zala megye
Mobil: +36-30-192-3306
csondor.gyula@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Pék Ferenc
Mobil: +36-20-964-0845

11. területi képviselô:
Kurucz Péter
Somogy megye
Mobil: +36-30-476-3639
kurucz.peter@saaten-union.hu

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

13. területi képviselô:
Erôs János
Tolna megye
Mobil: +36-30-742-8421
eros.janos@saaten-union.hu

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

Értékesítési támogató
Sztarovics Mihály
Mobil: +36-30-488-8285

15. területi képviselô:
Jankó György
Csongrád megye
Mobil: +36-30-335-4656
janko.gyorgy@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Kiss Gábor
Mobil: +36-30-547-7110

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

Északi régió:
Szabó Tamás régióvezetô 
(egyben 3., Komárom-Esztergom 
megyei területi képviselô)
Mobil: +36-30-519-8554
szabo.tamas@saaten-union.hu

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

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

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

5. területi képviselô:
Pataki István
Pest, Nógrád megye és 
Heves megye nyugati része
Mobil: +36-30-535-1354
pataki.istvan@saaten-union.hu

6. területi képviselô:
Nagy János
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
és Heves megye keleti része
Mobil: +36-30-549-5421
nagy.janos@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Bóta Istvánné
Mobil: +36-30-688-9152

A kiadványban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. A szerkesztés lezárva: 2016. március.



A VITAL, VITAL eco, SINALEX, TOPGRÜN és TRIOPLUS viterra® köztesnövény-vetômagkeverékek használatával teljesíthetô az ökológiai jelentôségû terület (EFA) kijelölése, ezáltal 80 euró/ha támogatás hívható le.

SINALEX

• a szárazabb körülményeket és gyengébb talajadottságokat
 is jól tûrô keverék

• a fehér mustár gyors fejlôdése biztosítja a talajfelszín gyors
 takarását

• a pillangós komponens javítja a talajszerkezetet, megköti a
 nitrogént

• a tél folyamán biztosan kifagyó keverék, amely kiválóan mul-
  csozható felületet hagy hátra, ezért akár tavaszig védelmet
 nyújt az erózió ellen

• a keresztes virágú komponens miatt ügyelni kell az utóve-
  temény helyes megválasztására

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 lehe-
  tôvé

• a talajszerkezet lazításával elôsegíti a kukorica mélyebb gyö-
  kerezését 

TRIOPLUS

• 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 sem leges összetevôi miatt utó-
  vetemény-korlátozással nem kell számolni

viterra®. A KÖZTESNÖVÉNY-
VETÔMAGKEVERÉKEK CSÚCSA.

viterra®
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AKG szálas pillangós takarmánynövény, 
valamint többéves zöldugar létesítéshez

20–25RANDSTREIFEN

RANDSTREIFEN
Nem csak a különbözô méhfajok látogatják elôszeretettel, egyéb rovarok is táplálékra találnak a területen, biodiverzitást növelô
szerepe kimagasló. A méhek és egyéb beporzó rovarok életterének fenntartása nélkülözhetetlen az  intenzív mezôgazdasági te-
rületek fenntartásához is. Termesztett növényfajaink termékenysége nagy részben függ a beporzó rovarok jelenlététôl. A
RANDSTREIFEN jó gyomelnyomó képességgel rendelkezik. A keverék pozitív hatással van a talajszerkezet alakulására, pillangós
virágú összetevôi javítják a terület nitrogénellátottságát is. Vetését március–áprilisban javasoljuk, 25 kg/ha vetômagnormával.
A keverék 20 kilogrammos papírzsákban és 400 kilogrammos bigbag, fémzárolt, csávázatlan kiszerelésben ke rül forgalomba.

A RANDSTREIFEN viterra® köztesnövény-vetômagkeverék megfelel az AKG szálas pillangós takarmánynövény, valamint a több éves zöldugar létesítés követelményeinek. 

* A magszám-arányok a mindenkori ezerszemtömeg függvényében változhatnak.

++ javasolt, + megfelelô. Az ökológiai jelentôségû másodvetés vetési lehetôsége:  
07. 01.–09. 30. A fémzárolt vetômagok minôségét NÉBIH/EU bizonyítvány igazolja. 

A VITAL, VITAL eco, SINALEX, TOPGRÜN és TRIOPLUS viterra® keverékek 25 kilo grammos
papírzsákban és 500 kilogrammos bigbag kiszerelésben érhetôk el. A RANDSTREIFEN
viterra® keverék 20 kilogrammos papírzsákban és 400 kilogrammos bigbag, fémzárolt,
csávázatlan kiszerelésben kerül forgalomba.

A RANDSTREIFEN MEGFELEL

AZ AKG SZÁLAS PILLANGÓS

TAKARMÁNYNÖVÉNY, 

VALAMINT A TÖBBÉVES 

ZÖLDUGAR LÉTESÍTÉS
KÖVETELMÉNYEINEK

VITAL

• 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 in-
tenzív felaprításával kiváló ta laj fer tôtlenítô hatás érhetô el
(biofumigáció) 

• valamennyi termôterületre ajánlott, ahol a keresztes virágú
 növények másodvetése nem ellenjavallt a vetésforgóban 

A VITAL, VITAL ECO, SINALEX, 
TOPGRÜN ÉS TRIOPLUS 
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