Ponuka zmesí pre greening
a medziplodiny na rok 2021
Zloženie

Typ

Termín
sejby

Balenie

Doporučený
výsevok

Odporučená
cena EUR/kg

Cena
od EUR/
ha

60% Horčica
40% Reďkev olejná

Zmes obmedzuje výskyt
háďatka a ďalších patogénov v pôde. Hlboké korene
umožňujú presiakanie vody
a koreňov následnej plodiny
do hĺbky. Vhodná je pred
obilniny a kukuricu.

do 31.8.

25 kg/vrece
1000 kg/BB

10-15 kg/ha

2,35

24

Zmes obmedzuje výskyt
patogénov v pôde. Hlboké kolovité korene priznivo
rozrušujú štruktúru pôdy.
Vhodná je pred obilniny
a kukuricu.

do 31.8.

25 kg/vrece
1000 kg/BB

10-15 kg/ha

2,1

21

70% Raž na zeleno
30% Horčica biela

Zmes vplýva na výskyt patogénov v pôde a zároveň
je základnou voľbou ľahko
spracovateľného objemu
hmoty.

do 30.9.

25 kg/vrece
1000 kg/BB

25-35 kg/ha

1,39

35

Super zelené
hnojenie

30% Facélia
vratičolistá
70% Horčica

Objemová zmes na zelené
hnojenie, obohacuje pôdu
o organickú hmotu, zlepšuje pôdnu štruktúru a poskytuje aj pastvu pre včely
v období kvitnutia.

do 30.9.

25 kg/vrece
1000 kg/BB

30 kg/ha

2,83

85

Bez škodcov,
s fixáciou
dusíka

10% Facélia
vratičolistá
30% Ďatelina
inkarnát
60% Pohánka jedlá

Dobre pokryvná zmes
na zelené hnojenie, obohacuje pôdu o dusík, zlepšuje
pôdnu štruktúru a poskytuje aj pastvu pre včely v období kvitnutia.

do 30.9.

25 kg/vrece
1000 kg/BB

25-35 kg/ha

2,2

55

30% Horčica
30% Reďkev olejná
20% Facélia
20% Ďatelina
purpurová

Zmes sa dá použiť za účelom zeleného hnojenia,
obohacuje pôdu o organickú hmotu, zlepšuje pôdnu
štruktúru a poskytuje aj
pastvu pre včely v období
kvitnutia, pokryvná, protierózna.

do 31.8.

25 kg/vrece
500-1000
kg/BB

10-15 kg/ha

3,90

39

Zelené Trio

60% Pohánka
15% Facélia
25% Ďatelina
purpurová

Zmes čiastočne vymŕzajúca, vhodná najmä na pôdy
s nedostatkom vlahy. Má
protierózny účinok. Vhodná pred obilniny a slnečnicu a u pestovateľov, kde
je veľké zastúpenie repky
v osevnom postupe.

do 10.9.

25 kg/vrece
500-1000
kg/BB

20-30 kg/ha

2,85

57

Všestranná

40% Vika siata
45% Pohánka
15% Facélia

Zmes obohacuje pôdu
o dusík a organickú hmotu,
zlepšuje jej štruktúru a má
ozdravujúci efekt.

do 31.8.

25 kg/vrece
500-1000
kg/BB

40-60 kg/ha

2,25

90

40% Hrach siaty
40% Vika siata
20% Proso

Zmes obohacujúca pôdu
o dusík. Vhodná pre všetky
typy pôd, môže sa použiť
na kŕmenie buď spásaním
alebo kosením.

do 31.8.

25 kg/vrece
500-1000
kg/BB

60-80 kg/ha

1,20

72

Názov
zmesi

Fumigačná

Veľa
70% Horčica biela
zelenej hmoty
30% Reďkev siata
za dobrú cenu

Greening
základný

Univerzálna

Dusík +

V prípade záujmu o lúčne a pastevné zmesi na rok 2021 sa obráťte na nášho obchodného zástupcu.

Greening - Zazelenanie predstavuje súbor postupov, ktoré napomáhajú životnému prostrediu a lokálnej
klíme. Spočíva v striedaní plodín na ornej pôde tak, aby sa na danej výmere striedali minimálne tri plodiny.
Greening je postavený na troch pilieroch:
1. Diverzifikácia – pestovanie
aspoň troch druhov plodín na ornej
pôde tak, aby jedna plodina
zaberala maximálne 70% z celkovej
plochy.
- od výmery ornej pôdy
10 ha – 30 ha: dve plodiny
(hlavná plodina nepokrýva
viac ako 75% OP),
- od výmery ornej pôdy
30 ha a viac: tri plodiny
(hlavná plodina nepokrýva
viac ako 75% OP a zároveň
dve hlavné plodiny
nepokrývajú viac ako 95% OP)

2. Zabezpečenie a udržiavanie
stálych pastvín
- zákaz rozorávania TTP,
- postup sa neuplatňuje
na TTP, ak sa nachádzajú
mimo tzv. „oblastí TTP
citlivých z hľadiska životného
prostredia“,
- v prípade premeny alebo
preorania takéhoto TTP,
platí povinnosť na základe
rozhodnutia PPA zmeniť
druh poľnohospodárskej
plochy na TTP najneskôr
do 15. mája nasledujúceho
kalendárneho roka

3. Udržiavanie pôvodného rázu
krajiny - tak, aby táto plocha
predstavovala aspoň 5 % plochy.
- pôda ležiaca úhorom,
- terasy,
- krajinné prvky (samostatne
stojaci strom, stromy v rade,
skupina stromov / húštiny
v poli, medza),
- nárazníkové zóny,
- plochy s rýchlorastúcimi
drevinami,
- plochy s medziplodinami
alebo zelenou pokrývkou,
- plochy s plodinami, ktoré
viažu dusík

Kontaktujte nášho regionálneho zástupcu, ktorý Vám pripraví cenovú ponuku na mieru
Zlatica Senčák Petrik
Vedúca obchodného oddelenia

+421 949 007 823
zlatica.sencak@interagros.sk

www.interagros.sk

