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T is zte l t Pa rt ne rün k!

Engedje meg, hogy ezúton ajánljuk figyelmébe
a Tradisco Seeds Kft. őszi termékkatalógusát.
Az immáron több mint 20 éve az európai

is gazdagítjuk.

piac szereplőjeként ismert Tradisco Seeds

COMILFO, RECIPROC, ORLOGE, FOLKLOR

növénytermesztés alapja a megfelelő

árpa fajtánk is, DAISY néven. Szeretnénk

Kft. hamar felismerte, hogy a sikeres

vetőmagválasztásnál kezdődik. Ezáltal,

a mezőgazdasági termelők számára egy olyan
termékskálát állítottunk idén össze, amely

az innováció és a kiváló minőségű genetika
kombinációjaként a legjobb vetőmagokat

és piaci bevezetésre került még egy őszi
megköszönni Önnek az elmúlt években

cégünkbe és termékeinkbe vetett bizalmát,

melyet termékeink és szolgáltatásaink magas
minőségével igyekszünk meghálálni.

tartalmazza. A kínálatunkban található fajok

Idén a Tradisco Seeds Kft. négy új őszi búza

közösen végzett többéves agrotechnikai

a nemesítés irányát az aszálytűrő képesség,

vagy fajták kiválasztását partnercégeinkkel
kísérletek is megelőzik. A fajtaválasztás

kritériumai közé az aszálytűrő képesség,

a betegség ellenállóság, a termésstabilitás,
a beltartalmi értékek és nem utolsó sorban

a terméshozam tartoznak. Piaci visszajelzések
alapján fajtáinkat elsősorban a hozam és

termésstabilitás miatt választják partnereink.

fajtát ajánl az Önök figyelmébe. Fajtáinknál

a betegség ellenállóság, a termésstabilitás,
a beltartalmi értékek és a terméshozam

határozza meg. Mint mindig, a fajtaválasztásnál
most is termelőink igényeit tartottuk szem

előtt, mely szerint elsősorban a hozamra és
a termésstabilitásra koncentráltunk.

Mindezt szem előtt tartva, őszi kalászos

A Tradisco Seeds Kft. tevékenységi körei:

búza fajtáink mellett megjelennek újabb

gazdagítja az európai agrárpiacot. Foglal

ajánlatunk jelentős frissítésen esett át. Őszi
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ígéretes fajták, illetve portfóliónkat őszi árpával

Vállalatunk tevékenységeinek sokoldalúságával
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kozásunkat két fő csoportba sorolhatjuk:
kereskedelem és vetőmag termeltetés.

A Tradisco Seeds Kft. egyik fő profilja tehát
a vetőmag értékesítés. Ön most őszi

kalászos és aprómagvak katalógusunkat tartja
kezében, de vetőmag értékesítési portfóliónk
ennél sokoldalúbb. Az őszi kalászosok és

partnereink számára vetőmag szaporítással
is foglalkozunk. Ennek keretein belül

termelő partnereink számára széleskörű
támogatást nyújtunk a termesztés

folyamatos felügyeletével, növényvédelmi

szaktanácsadással, illetve a vetőmag minősítés
szervezésének lebonyolításával.

aprómagvak mellett megtalálhatóak más

A vetőmag termeltetés területe évről évre

káposztarepce, lucerna, takarmánynövények,

partnereink belénk vetett bizalmának és

fajok is kínálatunkban, mint a kukorica, őszi
zöldtrágyanövények és fűkeverékek.

Kereskedelmi tevékenységünk sokoldalú:
Célunk stabil külföldi piacot biztosít a jó
minőségű magyar termékek számára.

Felvásárlóinkkal hosszú évek óta eredményesen
dolgozunk együtt, de fejlődésünk a folyamatos
vevőkör bővülése nélkül nem valósulhatna
meg. Másik fő tevékenységünk a vetőmag
termeltetés.

Külföldi megbízóink részére különböző

termények céltermeltetésével és fajtatulajdonos
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növekszik, köszönhetően a fajtatulajdonos
a termelőinkkel kialakított stabil, megbízható
partneri kapcsolatnak. A kereskedelem

és vetőmag értékesítés szakmai hátterét

így tehát nem csupán a fajtakísérletekből,

hanem a sokoldalúságunk által megszerzett
tapasztalatokból igyekszünk biztosítani

csapataink számára. Partnereink közé nagy

múltú magyar és külföldi vállalatok tartoznak,

akik segítségünkkel megtalálták számításaikat,
elképzeléseiket.

Reméljük Önt is üdvözölhetjük elégedett
Partnereink körében!
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Őszi búza fajtakínálatunk
Comilfo

Kinek ajánljuk
Minden olyan termelőnek ajánljuk, aki a nagy
hozam mellett megfelelő minőséget szeretne
termelni. Rozsdabetegségek, valamint
szeptória, fuzárium ellen kiemelkedő ellenálló
képességgel rendelkezik.
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ÉRÉSIDŐ

korai

KALÁSZ

szálkás

MINŐSÉG

javító

TERMÉSSZINT

Kiváló termésstabilitás
sal rendelkezik megbíz
hatóan magas hozamot
biztosít de jó adott
ságok mellett kiugró
hozamra képes

AJÁNLOTT
VETÉSIDŐ

szeptember vége –
október eleje között

AJÁNLOTT
CSÍRASZÁM

4-4,5 millió csíra /ha

TERMŐHELY

minden termőhelyre
ajánlott

INTENZITÁS

félintenzív
termesztéstechnológia
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Reciproc

Kinek ajánljuk
Azon termelőknek, akik nagy hozamra
törekednek és a későn lekerülő kukorica
vagy napraforgó után a vetésszerkezetbe jól
beilleszthető fajtát keresnek.

ÉRÉSIDŐ

korai fajta széles
vetésidő
intervallummal

KALÁSZ

szálkás

MINŐSÉG

malmi búza

TERMÉSSZINT

kiváló

AJÁNLOTT
VETÉSIDŐ

szeptember vége –
november eleje

AJÁNLOTT
CSÍRASZÁM

4-5 millió csíra /ha

TERMŐHELY

nem válogat
a termőhelyekben

INTENZITÁS

félintenzív
termesztéstechnológia

Orloge

ÉRÉSIDŐ

korai búza fajtasorunk legkorábbi
fajtája

KALÁSZ

szálkás

MINŐSÉG

javító

TERMÉSSZINT

magas

AJÁNLOTT
VETÉSIDŐ

korán vethető, kiváló
fagytűrő képesség

AJÁNLOTT
CSÍRASZÁM

4,5-5 millió csíra /ha

TERMŐHELY

minden termőhely
re ajánlott

INTENZITÁS

intenzív termesztés
technológia
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Kinek ajánljuk
Magas hozamra és kiváló minőségre törekedő
termelőknek ajánljuk.
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Folklor

Kinek ajánljuk
Kiváló kórtani tulajdonságainak köszönhetően
sikeresen termeszthető ökológiai gazdálko
dásban, ezért
biotermelők
részére is
ajánlott. Magas
terméspotenci
állal rendelkezik, akár félin
tenzív termelési
körülmények
között is. Azon
termelőknek
ajánljuk, akik
gyengébb
termőhelyi
adottságokkal
rendelkeznek.

ÉRÉSIDŐ

közép korai

KALÁSZ

tar

MINŐSÉG

kiváló télállóság,
kimagasló beteg
ségellenállóság
minden levélbeteg
ségre, különöskép
pen a szeptória és
sárga rozsda ellen

TERMÉSSZINT

magas
terméspotenciál

AJÁNLOTT
VETÉSIDŐ

széles vetésidő
intervallum

AJÁNLOTT
CSÍRASZÁM

4-4,5 millió csíra/ha

TERMŐHELY

minden helyre
ajánlott

INTENZITÁS

extenzív, félintenzív
termesztéstechno
lógia

Tritikálé
Ramdam

Kinek ajánljuk
Minden olyan termelőnek ajánljuk, aki a nagy
hozam mellett kiváló fagytűrő és kitűnő
állóképességű, betegségeknek ellenálló
tritikálét szeretne termelni.
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ÉRÉSIDŐ

közép korai

KALÁSZ

szálkás

MINŐSÉG

kiváló betegségel
lenálló képesség

TERMÉSSZINT

nagyon magas
termésszint

AJÁNLOTT
CSÍRASZÁM

4-4,5 millió csíra/ha

TERMŐHELY

minden termőhely
re ajánlott

INTENZITÁS

félintenzív termesz
téstechnológia
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Őszi árpa kínálatunk
Daisy

Bokrosodása és fagytűrő képessége kiváló.
Alkalmazkodóképességének és kiváló tápanyag
reakciójának hála, gyengébb talajokon is
korrekt terméseredményt produkál. Átlagosnál
jobb betegségellenálló képességű. Kiváló
tápanyag reakcióképességének köszönhetően,
intenzív körülmények között, legjobb búzáink
vetélytársa lehet.

Kinek ajánljuk
Azon termelőknek ajánljunk, akik az intenzív /
félintenzív termesztéstechnológiát tudják
tartani, és a minőség mellett magas hozamot
szeretnének elérni.
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ÉRÉSIDŐ

középérésű

KALÁSZ

6 soros

MINŐSÉG

takarmány árpa

TERMÉSSZINT

magas

AJÁNLOTT
VETÉSIDŐ

október

AJÁNLOTT
CSÍRASZÁM

3,8 -4,2 millió/ha

TERMŐHELY

minden termőhelyre

INTENZITÁS

intenzív, félintenzív
termesztéstechnológia
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Kukorica

Rafika

Barikello
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SZEMES KUKORICA
FAO SZÁM

390

SZEMTÍPUS

lófogú

EGYÉB
TULAJDONSÁGOK

korán vethető,
kiváló vízleadású

TERMÉSSZINT

rekord hozamra
képes

ÚJ FAVORIT A TERMÉSVERSENYBEN
FAO SZÁM

370

SZEMTÍPUS

lófogú

SOROK SZÁMA
A CSÖVÖN

16–18

EGYÉB
TULAJDONSÁGOK

kiváló stressztűrő

TERMÉSSZINT

hozam rekorder
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B o rsó

Assas – a takarmányborsó referencia

Erősségei
• erős vegetatív fejlődés
• fehérjében gazdag
• jól illeszkedik más kultúrákhoz
Agronómiai tulajdonságai
• típus: leveles
• érés: közepesen korai
• magasság: magas
• ezermagtömeg: 120-180 g
(évjárattól függően)
• virág színe: lila

Jellemzői és felhasználása
Az Assas takarmányborsó
önálló kultúraként is kiválóan
termeszthető, erős vegetatív
fejlődése általában a ciklus
végére várható. Célszerű az
Assas társítása valamilyen
kalászos gabonafélével (pl.
rozs, tritikálé, zab). A gabonával
történő társításkor betakarítható
magként, illetve szilázsként
egyaránt. Az Assas kiemelkedő
mennyiségű és magas
fehérjetartalmú zöldtömeget

produkál, amely alkalmassá teszi,
hogy kiváló és rostban gazdag
takarmány készüljön belőle.
Az ASSAS köztes vetésnek,
zöldtrágyaként is kiválóan
alkalmazható akár önállóan, akár
más növénykultúrákkal keverve!
Alkalmas mind őszi, mind tavaszi
vetésre. Vetési normája önál
ló kultúraként 70-90 csíra/m2,
kalászos gabonával társítva 15-25
csíra/m2, magkeverékként a ke
verési arányoknak megfelelően.

Safran – a tavaszi borsó

Gyors kezdeti fejlődésű hos�
szú virágzási idejű bőtermő
borsó fajta.
Kiváló betegségellenálló
képességgel rendelkezik.
Tavasszal vethető, megdőlés
re nem hajlamos. Minden ter
mőhelyen megállja a helyét.
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L u ce rna

Sibemol lucerna – a hozam maximalista

Erősségei
• Magas hozam minden
kaszálásnál
• Rendkívüli betegség és kártevő
ellenálló képesség
• Kiváló hektáronkénti
fehérjehozam
Agronómiai tulajdonságai
• Évelő relevancia: 4 év
• Tolerancia: fonálféreg
• Szárszilárdság: 1-9 skálán 6,6
• Fakadási erély: 1-9 skálán 6,1
• Fenésedés ellenállóképesség:
1-9 skálán 8,5
• Fonálféreg ellenállóképesség:
1-9 skálán 7,6
• Szárazanyaghozam: 2. & 3. évben
16,6 t/ha
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• Teljes nitrogén tartalom: 19,4%
• Emészthetőség: 31,2%
(ADF tartalom arányában)

mag megfelelő kapcsolatát
Vetéskor ügyelni kell a vetőgép
megfelelő beállítására a kívánt
sűrüség elérése érdekében.
Jellemzői és felhasználása
Keverék vetése esetében
A SIBEMOL lucerna kiváló
meg kell győződni a keverék
terméshozamot biztosít
homogenitásáról, maximum
kiemelkedő fehérjetartalommal.
0,5 cm mélyen kell vetni és ezt
Önálló kultúraként is kiválóan
követően hengerezni szükséges.
termeszthető, de egyéb fűfélékkel Négy leveles állapottól kell
társítva (pl. csomós ebír, nádképű gyomírtani a lucernát, biztosítva
csenkesz) további termésátlag
vele a terméspotenciált,
növekedés érhető el.
a minőséget és a hosszú
Aprómorzsás talajelőkésztést
fenntarthatóságot. Fontos
igényel. A gyommentes talajállapot figyelemmel kísérni az esetleges
elérése érdekében többszöri
rovarkártevők fejlődését és
gyomirtás szükséges. A vetőágy
szükség esetén be kell avatkozni
legyen tömörödött és apró
rovarölő szerek alkalmazásával.
szerkezetű, lehetővé téve a talaj-
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Ta k a rmán y re p ce

Wilma – a gyors növekedésű köztes növény

Erősségei
• kiváló hidegtűrés
• rendkívüli jó emészthetőség
• gyors növekedés

köszönhetően gyorsan
borítja a talajfelszínt,
amely megakadályozza
a gyomnövények fejlődését
• nagy levéltömeg jellemzi,
alkalmas legeltetésre is
• vetőmag szükséglete: 8-10 kg/ha
• vetési ideje: július közepétől
szeptember végéig, júliusi vetés
esetén az első felhasználás 75-80
nappal vetés után, szeptember
közepe és vége közti vetés esetén
az első felhasználás februárban

Agronómiai tulajdonságai
• típus: őszi
• érés: késői
• silózható: 70 nappal vetés után
• szárazanyag termésátlag: 5,2
tonna/ha
• emészthetőség: 91%
• fehérje termés: 550-700 kg/ha
• uf egyenleg: 2500-3500 uf/ha
• levél szár arány (1 = kevés levél): 2 • Talajelőkészítés:
A talajnedvesség megőrzése
Felhasználás keverékben
érdekében a vetést a lekerülő
• 7 kg WILMA + 70 kg zab
elővetemény után közvetlenül
• 4 kg WILMA + 10 kg bükköny
kell elvégezni. Normál esetben
+ 60 kg zab
a tarlóhántást követően vethető,
• 5 kg WILMA + 10 kg olasz perje
amennyiben a talajban a repce
gyökerezését megakadályozó
Jellemzői
növényi maradvány nincsen.
• megkülönbözteti társaitól kezdeti A vetőágynak mélyen
fejlődési ereje, gyors növekedése tömörödöttnek, felül
• nagy hidegtűrő képességéhez
aprómorzsásnak kell lennie,
erős vegetatív fejlődés társul
hogy a vetés homogén legyen, és
• félig bókoló leveleinek
biztosítsa a talaj/mag kontaktust.

Mustár

• Növényvédelem:
A földibolha és csiga kártételt
figyelemmel kell kísérni, és
szükség esetén védekezni
szükséges ellene.
• Tápanyagutánpótlás:
A talajanalízis és az elővetemény
függvényében az érvényben
lévő előírásoknak megfelelően
végezzük.

Azon termelők számára kiváltképpen ajánljuk a mustár termesztését, akik már tapasztala
tot szereztek őszi káposztarepce előállításban rendelkeznek saját kombájnnal is, de az
őszi vetések kockázatának elkerülése mellett szintén nagyobb jövedelemre törekednek.

Pohánka
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• Vetés:
Magkeverék esetében a megfelelő
vetőgépbeállítás után a magokat
alaposan el kell keverni, 1,5 cm
mélységre kell vetni, majd le
hengerezni. Amennyiben a vetett
terület meghaladja a 10 ha-t, az
összetevőket külön vetőgéppel
kell vetni, hogy a magkeverék ne
tudjon frakcionálódni a vetőgép
magtartályában. A legnagyobb
magokat kell vetni először, majd
a vetési irányhoz képest 15° elté
réssel a többi összetevőt.

Vöröshere


Olajretek

Facélia

Homokizab
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Vetőmag előállító és kereskedelmi partnereink:
Kétsoprony Rákóczi
Szövetkezet
Kétsoprony,
Dózsa György út, 5674
(06 66) 532 040
Hód- Mezőgazda Zrt.
6805 HódmezővásárhelyKútvölgy,
(06 62) 535 070
Chemical Seed Kft.
4100 Berettyóújfalu,
Dózsa György u. 79.
(06 54) 401 115

Hajdúföld Agrárgazdaság Kft.
Hajdúszoboszló,
Szováti út 2, 4200
(06 52) 361 844

Győri Agroker Zrt.
Győr, -12,
Külső Veszprémi út 10, 9028
(06 96) 520 880

IKR Agrár Kft.
Bábolna IKR Park Hrsz.: 890, 2943
(06 34) 569 000

Helianthus Kft. - Adony
Adony,
Ady Endre u. 82, 2457
(06 25) 231 027

Pomsár és Pomsár Kft.
Jánossomorja,
Felsőlókert u. 6, 9241
(06 96) 226 430
KTK KFT. - KORONCO
Koroncó, Sokorói u. 28, 9113
(06 96) 499 067

Agro Wirt 2003 Kft. Jánossomorja
Jánossomorja,
Erdősor u. 27, 9241
(06 96) 565 072

Kollégáink az alábbi telefonszámokon érhetők el:
KRÁMER Szilvia
Pénzügyi és adminisztrációs
manager
telefon: +36 30 664 5672
IMECS Emese
Pénzügyi és adminisztrációs
asszisztens
telefon: +36 1 242 1091

TERMELTETÉS
KRUPPI Tibor
Termeltetési manager
telefon: +36 30 683 6705
LÁNYI Gergely
Értékesítési Adminisztrációs
Referens
telefon: +36 30 330 8442
KOLLÁRCSIK László
Területi képviselő
telefon: +36 30 398 8886

Tradisco Seeds Kft.
Elérhetőségek: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 4. em.
www.tradiscoseeds.hu

KÁROSSY András
Területi képviselő
telefon: +36 30 604 8140
LACZKOVSZKI Árpád
 erületi képviselő
T
telefon: +36 30 157 4577

KERESKEDELEM
VÖRÖS István
Kereskedelmi manager
telefon: +36 30 257 3932

