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Tisztelt Érdeklődő!
Engedje meg, hogy ezúton ajánljuk figyelmébe a Tradisco Seeds Kft termékkatalógusát.
Az immáron több, mint 20 éve az európai piac szereplőjeként ismert Tradisco Seeds Kft. hamar
felismerte, hogy a sikeres növénytermesztés alapja a megfelelő vetőmagválasztásnál kezdődik.
Célunk, hogy egy olyan aprómag, gabona és hibrid termékskálát alakítsunk ki, amelyek a
kiemelkedő genetikai tulajdonságaik mellett kifejezetten a magyar klimatikus viszonyokra
szelektálva kerüljenek a portfóliónkba. Ebben támogat bennünket anyavállalatunk, a Semences
de France, amely üzleti forgalom tekintetében Franciaország vetőmag piacán kiemelt helyet
foglal el. Ez a tény elősegíti, hogy a mezőgazdasági termelők számára egy olyan termékskálát
állítsunk össze, amely az innováció és a kiváló minőségű genetika kombinációjaként a legjobb
vetőmagokat tartalmazza.
A kínálatunkban található fajok és fajták kiválasztását partnercégeinkkel közösen végzett
többéves agrotechnikai kísérletek előzik meg. 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 a hozam és
termésstabilitás mellett kiemelkedő betegség-ellenállásuk miatt választják partnereink.
Jelenlegi őszi kalászos kínálatunkból kiemelném COMILFO őszi búzánkat, amely évek óta
bizonyítja, hogy bármilyen talajtípuson tud kiemelkedő terméseredményt produkálni. Intenzív
körülmények között az ORLOGE őszi búza többször bizonyította, hogy a kimagasló
termésmennyiségéhez megfelelő minőség is társul. Új fajtaként került portfóliónkba a
TAMBORELLO őszi búza, amely a kísérleti eredmények alapján bizakodásra ad okot és
kiemelkedő szereplője lehet a hazai kalászos piacnak.
Őszi árpa tekintetében továbbra is partnereink rendelkezésre áll az okkal népszerű DAISY,
amely terméseredményeit tekintve a hazai őszi árpa piac élmezőnyébe tartozik. Új őszi árpánk
a MASCOTT, amely a kimagasló hozam mellett kiemelkedő beltartalmi értékekkel rendelkezik.
A kukoricákat tekintve a magyar piacon legnépszerűbb közép-korai éréscsoportba tartozó
fajtákkal állunk partnereink rendelkezésére. A RAFIKA méltán népszerű fajta, amely
kísérletekben és üzemi körülmények között is bizonyította, hogy helye van a legjobbak között.
Takarmányborsó kínálatunkban továbbra is megtalálható a népszerű SAFRANE, ASTEROID és
ASSAS, de rendelkezünk olajrepcével (SIENNA), takarmányrepcével (WILMA), tritikáléval
(RAMDAM), lucernával (SIBEMOL), homiki zabbal (BELLIMA), és rendelkezésünkre áll két len
fajta is (PROGRESS, JUSTESS), így rendkívül szerteágazó portfóliónkból minden kedves
érdeklődő kiválaszthatja a számára ideális növényt.
Bízunk benne hogy Önt is hamarosan partnereink között köszönthetjük!
A Tradisco Seeds csapata
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Vetőmag előállítás – TERMELTETÉS
A vetőmag kereskedelmi tevékenységünk mellett külföldi megbízóink részére különböző
termények

céltermeltetésével,

fajtatulajdonos

partnereink

számára

pedig

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. A vetőmag
termeltetés területe évről évre növekszik, köszönhetően a fajtatulajdonos partnereink belénk
vetett bizalmának, valamint a termelőinkkel kialakított stabil, megbízható partneri
kapcsolatnak.
Ennek keretében további partnereket keresünk BIO és konvencionális lucerna,
bíborhere, vöröshere, olajretek, mustár, facélia és pohánka vetőmag termeltetésére!
Elvárás: minimum 10 ha. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük érdeklődjön a további
feltételekről és lehetőségekről kollégáinknál a kiadvány hátulján megadott telefonszámokon.

www.tradisco.hu
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Őszi kalászos vetőmag ajánlatunk
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Őszi árpa kínálatunk
Daisy
Bokrosodása és fagytűrő képessége kiváló. Alkalmazkodó képességének és kitűnő
tápanyag reakciójának hála, gyengébb talajokon is kiváló terméseredményt produkál
magas fehérjetartalom mellett. Átlagosnál jobban ellenáll a betegségeknek. Nagyon jó
tápanyag reakciójának 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.
ÉRÉSIDŐ

középérésű

KALÁSZ

6 soros

MINŐSÉG

takarmány

TERMÉSSZINT

10 tonna feletti potenciál

AJÁNLOTT VETÉSIDŐ

szeptember vége - október eleje

AJÁNLOTT CSÍRASZÁM

3.8 - 4.2 millió / ha

TERMŐHELY INTENZITÁS

intenzív, félintenzív technológia

Terméseredmények
2021
Kétsoprony - 10,4 t / ha
Chernelházadamonya - 9,96 t/ha
Hódmezővásárhely - 7,7 t / ha

www.tradisco.hu
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Őszi árpa kínálatunk
Mascott
Kiváló bokrosodási képességű, igazi bőtermő fajta. Erős szárának köszönhetően
megdőlésre nem hajlamos. Átlagon felüli termőképességű, kitűnő betegségellenálló
tulajdonságát kiemelkedő fagytűrő képessége egészíti ki.

Kinek ajánljuk?
Ajánljuk mindazon termelőknek, akik kiugró hozamra és magas árbevételre törekednek egy
olyan takarmány árpa fajtával, amely megbízhatóan hozza a takarmányozásban is elvárt
magas minőséget. Akár söripari alapanyagnak is alkalmas.
ÉRÉSIDŐ

rövid

KALÁSZ

6 soros

MINŐSÉG

takarmány

Terméseredmények
2021
Doboz- 10,23 t / ha

TERMÉSSZINT

10 tonna feletti potenciál

Hódmezővásárhely - 7,32 t / ha
AJÁNLOTT VETÉSIDŐ

szeptember vége - október eleje

AJÁNLOTT CSÍRASZÁM

3.8 - 4.2 millió / ha

TERMŐHELY INTENZITÁS

intenzív, félintenzív technológia

www.tradisco.hu
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Őszi búza fajtakínálatunk
Biotermelők
számára is !

Comilfo
Kinek ajánljuk?

Minden olyan termelőnek ajánljuk, aki a nagy hozam elérése mellett a fajta
kiemelkedő betegségellenálló képességét kihasználva (rozsdabetegségek,
szeptória, fuzárium) ökológiai termelésben is gondolkodnak.

ÉRÉSIDŐ

korai

KALÁSZ

szálkás

MINŐSÉG

javító

TERMÉSSZINT

Kiváló termésstabilitás, 10 tonna feletti
potenciál

Terméseredmények
2021
Bácsa - 10,7 t / ha
Hajdúböszörmény - 9,93 t / ha
Hódmezővásárhely- 9,3 t / ha

AJÁNLOTT VETÉSIDŐ

szeptember vége - október eleje

AJÁNLOTT CSÍRASZÁM

4.5 millió / ha

TERMŐHELY INTENZITÁS

intenzív, félintenzív technológia

www.tradisco.hu
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Őszi búza fajtakínálatunk
Reciproc
Kinek ajánljuk?
Azon termelőknek, akik nagy hozamra törekednek és a későn lekerülő kukorica vagy
napraforgó után a vetésszerkezetbe jól beilleszthető fajtát keresnek. A Reciproc
bármely talajtípusra ajánlható.

ÉRÉSIDŐ

korai, széles vetésidő intervallummal

KALÁSZ

szálkás

Terméseredmények
2021

MINŐSÉG

malmi

Bácsa - 10,5 t / ha

TERMÉSSZINT

kiváló

Hajdúböszörmény 9,84 t / ha

AJÁNLOTT VETÉSIDŐ

szeptember vége - november eleje

AJÁNLOTT CSÍRASZÁM

4.5 millió / ha

TERMŐHELY INTENZITÁS

intenzív, félintenzív technológia

Nagylózs - 8,2 t / ha

www.tradisco.hu
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Őszi búza fajtakínálatunk
Orloge
Kinek ajánljuk?
Legintenzívebb fajtánk a portfólióban, tápanyagreakciója kiváló és látványos.
Célszerű a tápanyagutánpótlást többszörösen osztottan végezni. Magas
hozamra és kiváló minőségre törekedő termelőknek ajánljuk.

ÉRÉSIDŐ

korai búza, fajtasorunk legkorábbi fajtája

KALÁSZ

szálkás

MINŐSÉG

javító

TERMÉSSZINT

9 tonna feletti potenciál

Hajdúböszörmény 8,37 t / ha

AJÁNLOTT VETÉSIDŐ

szeptember vége - október eleje

Reménypuszta - 7,6 t / ha

AJÁNLOTT
CSÍRASZÁM

4.5 millió / ha

TERMŐHELY
INTENZITÁS

intenzív technológia

www.tradisco.hu
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ÚJ
FAJTA!

Őszi búza fajtakínálatunk
Tamborello

Új őszi búza fajtánk. Stabilan magas termésszint mellett kiváló minőséget képes
elérni. Nagyon jó hidegtűrése és termőhelyi alkalmazkodó képessége a biztosíték a
jövedelmező és sikeres termesztésére.

Kinek ajánljuk?
Ajánljuk azon termelőknek, akik a magas hozam mellett a kiváló minőséget célozzák
meg őszi búza termelésükben és ezzel még nagyobb jövedelmezőségre törekednek.

ÉRÉSIDŐ

korai

KALÁSZ

tar

MINŐSÉG

javító / malmi

TERMÉSSZINT

10 tonna feletti potenciál

AJÁNLOTT VETÉSIDŐ

szeptember vége - október eleje

AJÁNLOTT CSÍRASZÁM

4.5 millió / ha

TERMŐHELY INTENZITÁS

intenzív, félintenzív technológia
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Tritikálé
Biotermelők
számára is !

Ramdam
Kinek ajánljuk?

A konvencionális gazdálkodók körén kívül azon biogazdálkodók számára, akik a magas
hozam mellett ki tudják használni a fajta rendkívüli alkalmazkodó- és betegségellenálló
képességét.

ÉRÉSIDŐ

középérésű

KALÁSZ

szálkás

MINŐSÉG

Kiválóan alkalmas szenázsnak is.

TERMÉSSZINT

Stabil, magas terméshozam

AJÁNLOTT VETÉSIDŐ

szeptember vége - október eleje

AJÁNLOTT CSÍRASZÁM

4.5 millió / ha

TERMŐHELY INTENZITÁS

félintenzív technológia

www.tradisco.hu
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Egyéb vetőmag ajánlatunk
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Kukorica
Rafika
Kinek ajánljuk?
A Rafika ismertebb fajtánk a magyar piacon, amely évről-évre kimagasló
terméshozamokkal hálálja meg a gazdák bizalmát. Ajánljuk mindazon termelőknek,
akik a 300-as végi fao éréscsoportra jellemző kiváló vízleadást várják el és szeretnék
a 400-as éréscsoporttól elvárt kiugró hozamot is betakarítani.

FAO SZÁM

390

SZEMTÍPUS

lófogú

SOROK SZÁMA A CSÖVÖN

18-20

EGYÉB TULAJDONSÁGOK

korán vethető, kiváló vízleadású

TERMÉSSZINT

14 tonna feletti potenciál

www.tradisco.hu
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Kukorica
BCOOL
Kinek ajánljuk?
Gyors kezdeti fejlődése, korai virágzása megalapozza a kimagasló hozamok elérését.
Aszálytűrése kiemelkedő, a kitettebb területeken is átlag feletti hozamokat produkált.
Magas hozammal korán betakarítható, ezért nagyon jó kalászos elővetemény.
Azoknak a gazdáknak ajánljuk akik korán lekerülő magas hozamú kukoricát
szeretnének vetni őszi kalászos előveteményeként.
FAO SZÁM

350

SZEMTÍPUS

lófogú

SOROK SZÁMA A CSÖVÖN

14-16 sor

EGYÉB TULAJDONSÁGOK

intenzív kelés, erős szár és gyökérzet

TERMÉSSZINT

12-14 tonna / ha terméspotenciál

www.tradisco.hu
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Kukorica
ÚJ
FAJTA!

Lafayette
Kinek ajánljuk?
Új fajta a portfóliónkban! A stabil, magas terméshozam mellett kimagasló aszálytűrés
jellemzi. A talajtípusok között nem válogat, így bátran ajánlható minden olyan
gazdának, aki nyitott az újdonságokra. A Lafayette nem fog csalódást okozni!

FAO SZÁM

350

SZEMTÍPUS

lófogú

SOROK SZÁMA A CSÖVÖN

16-18 sor

EGYÉB TULAJDONSÁGOK

aszálytűrés, stabil, magas terméshozam

TERMÉSSZINT

12-14 tonna / ha terméspotenciál

www.tradisco.hu
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Kukorica
Barikello
Kinek ajánljuk?
Ajánljuk minden termelőnek, akik biztos hozamra törekednek egy kiváló vízleadású
lófogú kukoricával, mely korán betakarítható, így kitűnő kalászos előveteménynek is.

FAO SZÁM

380

SZEMTÍPUS

lófogú

SOROK SZÁMA A CSÖVÖN

16-18 szem

EGYÉB TULAJDONSÁGOK

minden termőhelyre ajánlott

TERMÉSSZINT

12 tonna / ha terméspotenciál

www.tradisco.hu
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Borsó
Assas

- tavaszi és őszi vetésekre egyaránt alkalmas

Erősségei



Biotermelők
számára is !

erős vegetatív fejlődés
fehérjében gazdag
jól illeszkedik más kultúrákhoz

Agronómiai tulajdonságai




típus: leveles
érés: közepesen korai
magasság: magas
ezermagtömeg: 120-180 g
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). Gabonával történő társításkor betakarítható magként,
illetve szilázsként egyaránt. Az Assas kiemelkedő mennyiségű és magas fehérjetartalmú
zöldtömeget produkál, amely alkalmassá teszi, hogy kiváló minőségű 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 önálló kultúraként 70-90 csíra/m2, kalászos gabonával társítva
15-25 csíra/m2, magkeverékként a keverési arányoknak megfelelően.

www.tradisco.hu
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Biotermelők
számára is !

Borsó
Asteroid
Erősségei

Kiváló télállóságú, kiemelkedő hozamra képes takarmányborsó. Jellemzője, hogy
erősen kacsosodik és ennek következtében nem dől meg, ami kiváló
betakaríthatóságot biztosít a fajtának. Erős gyomelnyomó képességének és kiugró
fejlődési erélyének köszönhetően intenzíven fejlődik. Biotermesztési körülmények
között is megállja a helyét, mert magas stressztűrése, betegségellenálló képessége
alkalmassá teszi minden talajtípuson való termesztésére.

Agronómiai tulajdonságai
Magasra növő fehér virágú, sárga szemű fajta. Ezerszem tömege: 160-190 gramm.
Aszkohítás foltossággal és fuzáriummal szemben kiugróan ellenálló. Magas beltartalmi
értékeinek

köszönhetően

kiváló

az

állattartó

gazdaságok

számára

is,

mint

fehérjeforrás.

www.tradisco.hu
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Borsó
Safrane

– tavaszi borsó

Erősségei





gyors kezdeti fejlődésű
hosszú virágzási idő
bőtermő
kiváló ellenálló képességű
tavasszal vethető
megdőlésre nem hajlamos
minden termőhelyen megállja a helyét

Jellemzői és felhasználása
Gyors kezdeti fejlődésű, hosszú virágzási idejű bőtermő borsó fajta. Kiváló
betegségellenálló képességgel rendelkezik. Tavasszal vethető fajta, mely gyors
intenzív fejlődést produkál. Minden termőhelyi adottsághoz jól alkalmazkodik,
megdőlésre nem hajlamos.

www.tradisco.hu
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Lucerna
Biotermelők
számára is !

Sibemol
Erősségei


Magas hozam minden kaszálásnál
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
Szárazanyag hozam: 2. & 3. évben 16,6 t/ha/év
Teljes nitrogén tartalom: 19,4%
Emészthetőség: 31,2% (ADF tartalom arányában)

Jellemzői és felhasználása
A SIBEMOL lucerna kiváló terméshozamot biztosít kiemelkedő fehérjetartalommal. Önálló
kultúraként is kiválóan termeszthető, de egyéb fűfélékkel társítva (pl. csomós ebír,
nádképű csenkesz) további termésátlag növekedés érhető el. Keverék vetése esetében
meg kell győződni a keverék homogenitásáról. Négyleveles állapottól lehet gyomírtani a
lucernát, biztosítva ezzel a hozamot, a minőséget és a hosszú fenntarthatóságot.

www.tradisco.hu

Őszi káposztarepce
Sienna
A hibrid jellemzői













Magas terméspotenciál: 4–5 T/ha
Intenzív kelés fejlődés után megerősödve megy a télbe. Nagyon jó télállóság.
Kiváló betegségellenállóság.
Megdőlésre nem hajlamos.
Növény magasság: 150 cm, közép magas
Hosszan virágzik, sok becőt nevel.
Elágazások: sok elágazás.
Pergésre nem hajlamos.
Éréscsoport: Közép kései.
Olajtartalom : 45-48%.

www.tradisco.hu
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Takarmányrepce

Gyors növekedésű köztes
növény

Wilma
Erősségei



kiváló hidegtűrés
rendkívüli jó emészthetőség gyors növekedés

Agronómiai tulajdonságai




típus: őszi
érés: késői
szárazanyag termésátlag: 5,2 tonna/ha emészthetőség: 91%
fehérje termés: 550-700 kg/ha
uf egyenleg: 2500-3500 uf/ha

Felhasználás keverékben



7 kg WILMA + 70 kg zab
4 kg WILMA + 10 kg bükköny + 60 kg zab
5 kg WILMA + 10 kg olasz perje

Jellemzői és felhasználása



Társaitól megkülönbözteti kezdeti fejlődési ereje, gyors növekedése
Jelentős
  hidegtűrő képességéhez erős vegetatív fejlődés társul
Félig bókoló leveleinek 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.

Talajelőkészítés
A talajnedvesség megőrzése érdekében a vetést a lekerülő elővetemény után
közvetlenül kell elvégezni. Normál esetben a tarlóhántást követően vethető,
amennyiben a talajban a repce gyökerezését megakadályozó növényi maradvány
nincsen. A vetőágynak mélyen tömörödöttnek, felül aprómorzsásnak kell lennie, hogy a
vetés homogén legyen, és biztosítsa a talaj/mag kontaktust.

www.tradisco.hu

Vetés
Magkeverék esetében a megfelelő vetőgépbeállítás után a magokat alaposan el kell
keverni, 1,5 cm mélységre kell vetni, majd lehengerezni. 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° eltéréssel a többi
összetevőt.

Növényvédelem és tápanyagutánpótlás

A földibolha kártételét figyelemmel kell kísérni, és szükség esetén védekezni
szükséges ellene. A tápanyagutánpótlást a talajanalízis és az elővetemény
függvényében az érvény ben lévő előírásoknak megfelelően végezzük.

www.tradisco.hu
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Len
Fajtáink: PROGRESS, JUSTESS
A len termesztésének a jövedelmezőségén kívül jelentős előnye, hogy stabil árbevétellel
lehet számolni, minden termőhelyen eredményesen lehet termeszteni és a talajt jó
kultúrállapotban hagyja maga után ami az utóvetemény vetése szempontjából igen előnyös.
Nagyon gyors kezdeti fejlődésű, jó gyomelnyomó képességgel rendelkezik.

Kitűnő kalászos elővetemény
  közép- korai
Érésidő:

Minőség:
magas olaj és omega 3 zsírsav tartalmú.
Termésszint: stabilan magas.
Termőhely: minden termőhelyre ajánlott

www.tradisco.hu

Pohánka
HARPE
Felhasználását tekintve zöldítésre kiválóan alkalmas, másodvetésben 100–140 napot
igényel a mag beérleléséhez és 60 napot tekintélyes zöldtömeg kifejlesztéséhez. Nagy
előnye, hogy – szemben a mustárral – nem rokona egyik előtte vagy utána következő
termesztett fajnak sem, ezért a többi kultúrát veszélyeztető károsítói jelenleg nincsenek.

Agronómiai tulajdonságai
A talajra igénytelen, ha a kelés jó volt, nagy zöldtömeget fejleszt, mire eljön a beforgatás
ideje. Hagyhatjuk kifagyni is, ha belvízre nem hajlamos, tavasszal könnyen művelhető a
vetett tábla. A vetéstől számítva a 45. naptól hosszan virágzik (ősszel is), ugyanakkor a mag
a 75. naptól érésnek indulhat. A pohánka agresszív növény, ezért, ha a magját leforgatjuk,
akkor hosszú évek múlva is gyomosítani fogja a táblát!



Erősségei

Nagyon gyors kelésű kiugróan jó kezdeti fejlődésű jó gyomelnyomó képességű fajta
Rövid tenyészidejű, ezért alkalmas másodvetésre, de főnövényként is termeszthető
Kitűnő elővetemény akár tavaszi akár őszi vetésű növények elé
Hosszan virágzik, de a fagyokra nagyon érzékeny
Vetése apró morzsás, jól előkészített magágyba történjen
Alacsony költségigényű, gazdaságosan termelhető növény
Jól beilleszthető az ökológiai gazdálkodás rendszerébe is
Kitűnő zöldtrágya növény mely segít a talajban lakó kártevők gyérítésében is

www.tradisco.hu
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Homokizab
Bellima
Agronómiai tulajdonságai
Nagyon gyors kezdeti fejlődésű, jó gyomelnyomó képesség jellemzi. A szárazságot
kifejezetten jól tolerálja. Tápanyagban szegény talajokon is jól termeszthető. A
homokos és vályogos területeken is jó eredményt lehet elérni termesztésével.
Szenázsnak is alkalmas. Keverékben jól dolgozik együtt a nitrogénkötő növényekkel.
Magyarországon a tél folyamán kifagy és kiváló talajt készít elő a tavaszi
növényeinknek.
A homoki zab értékes zöldtrágya növény. Erős gyomelnyomó képesség jellemzi.
Gyengébb talajon is nyereséget termel a gazdálkodó számára. Egynyári szálas
takarmánynak is kitűnő, nagyon jó minőségű szénát ad.

www.tradisco.hu
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Kollégáink az alábbi telefonszámokon érhetők el:

TERMELTETÉS

PÉNZÜGY ÉS ADMINISZTRÁCIÓ

KRUPPI Tibor
Termeltetési manager
telefon: +36 30 683 6705
tkruppi@tradisco.hu

KRÁMER Szilvia
Pénzügyi és adminisztrációs
manager
telefon: +36 30 664 5672

LÁNYI Gergely
Értékesítési adminisztrációs
referens
telefon: +36 30 330 8442
glanyi@tradisco.hu

KISS Andrea
Pénzügyi és logisztikai
referens
telefon: +36 30 014 5851

KOLLÁRCSIK László
Területi képviselő
Észak-Magyarország
telefon: +36 30 398 8886
Lkollarcsik@tradisco.hu

KÁROSSY András
Területi képviselő
Alföld-Dél-Magyarország
telefon: +36 30 604 8140
akarossy@tradisco.hu

RENDELÉSFELVÉTEL ÉS
KÉSZLETINFORMÁCIÓ
telefon: +36 1 242 10 91
E-mail: tradisco@tradisco.hu

LACZKOVSZKI Árpád
Területi képviselő
Dunántúl
telefon: +36 30 157 4577
alaczkovszki@tradisco.hu

https://www.facebook.com/tradiscoseeds/
https://www.instagram.com/tradiscoseedskft/

Tradisco Seeds Kft.
Székhely: H-1139 Budapest, Pap Károly utca 18/A
www.tradiscoseeds.hu
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