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AKG Zöldugar és Méhlegelő keverékek 

AKG Zöldugar keverék 

AKG Arany középút mix 

40% silócirok, 40% tavaszi bükköny, 10% alexandriai here, 10% olajretek (talajművelő) 

Vetésidő: július – augusztus 

Tenyészidő:  80-90 nap 

Terminálás: kifagyás 

Funkció: talajlazítás, gyomelnyomás 

10 kg/ha 

(8-12 kg/ha) 

 

AKG Minimalista mix 

83% silócirok, 17% olajretek (talajművelő) 

Vetésidő: július – augusztus 

Tenyészidő: 80-90 nap 

Terminálás: kifagyás 

Funkció: biomassza 

6 kg/ha 

(6-10 kg/ha) 

 

Pillangós keverék ÚJ! 

70% lucerna, 15% vöröshere, 10% bíborhere, 5% fehér here 

Hosszan évelő, a fajtaösszetételének köszönhetően különböző adottságú talajokon is jól 

teljesítő keverék. Jól illeszkedik a füves keverékek mellé, jelentősen növelve a takarmány 

értékét. Az AKG és ZÖLDÍTÉS programban alkalmazható, valamint megfelel a 

SZÁLASFEHÉRJENÖVÉNY előírásainak. 

Vetésidő: március–április 15/augusztus 10 – szeptember 30 

Mennyiség: 20–25 kg/ha 



Pillangós keverék ÚJ! 65% lucerna 

65% lucerna, 25% bíborhere, 5% vöröshere, 5% fehér here 

Hosszan évelő, a fajtaösszetételének köszönhetően különböző adottságú talajokon is jól 

teljesítő keverék.  

Megfelel az AKG zöldugar, és a nitrogénmegkötő növénnyel történőzZöldítés 

követelményeinek, és a 24kg/ha felett vetve a szálas-pillangós Termeléshez kötött 

támogatás is felvehető. 

Vetésidő: március–április 15/augusztus 10 – szeptember 30 

Mennyiség: 20–25 kg/ha 

 

AKG Ugar Szálas 1. 

60% lucerna, 28% bíborhere, 8% vöröshere, 4% fehérhere 

Vetésidő: márc eleje és aug vége 

Vetési norma: 25kg/ha 

áttelelő 

utóvetemény: gabona, kukorica, napraforgó, repce 

talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés 

 

Zöldugar 10 pillangós kaszáló keverék 

40% angolperje, 40%olaszperje, 10% réti csenkesz, 10% lucerna 

Nagy tömeget adó, gyors fejlődésű állományt nyújt. Megfelel az AKG zöldugar előírásainak. 

Vetésidő: március - április 15, augusztus 10- szeptember 30 

Mennyiség: 30-36 kg/ha 

 

AKG Zöldugar-35% lucerna Pillangós kaszáló keverék 

35% lucerna, 30% angolperje, 25% csomós ebír, 10% olaszperje 

Lucerna domináns, kaszálás, illetve szenázskészítés céljára kialakított keverék. A nagy arányú 

lucernának, és a magas teljesítményű fűfajoknak köszönhetően száraz körülmények között is 

nagy mennyiségű, kiváló beltartalmú takarmányt ad. Megfelel az AKG zöldugar előírásainak. 

Vetésidő: március-április, augusztus-szeptember 

Mennyiség: 30-36 kg/ha 



Zöldugar-51% Lucernás szárazságtűrő keverék 

51% lucerna, 25% angolperje, 14% csomós ebír, 10% olaszperje 

Lucerna túlsúlyos, az AKG előírásainak megfelelő keverék. 

Vetésidő: március-április, augusztus-szeptember 

Mennyiség: 30-33 kg/ha 

 

AKG Zöldugar egyszikűvel 

67% vöröshere, 17% bíborhere, 16% olaszperje 

Vetésidő: március-április 

Tenyészidő: évelő 

Terminálás: mechanikai / gyomirtás 

Funkció: zöldugar 

15 kg/ha 

(15-25 kg/ha) 

 

AKG Zöldugar lucernával 

75% lucerna, 15% bíborhere, 10% vöröshere 

Vetésidő: március-április 

Tenyészidő: évelő 

Terminálás: mechanikai / gyomirtás 

Funkció: zöldugar 

20 kg/ha 

(20-25 kg/ha) 

 

Randstreifen AKG többéves zöldugar 

38% angolperje, 17% vöröshere, 16% bíborhere, 14% lucerna, 10% facélia, 5% hajdina 

(magszám arányában) 

26% angolperje, 9% vöröshere, 15% bborhere, 8% lucerna, 5% facélia, 37% hajdina (tömeg 

arányában) 

Ajánlott vetőmagnorma: 20-25 kg/ha 



Javasolt vetési idő: március-május, augusztus-szeptember 

A Randstreifen keverék megfelel az AKG többéves zöldugar létesítés követelményeinek. 

 

TillageMix ÁLMOS 

75% rozs, 22% szöszös bükköny, 3% tarlórépa 

Prémium AKG és AÖP takarónövény-keverék 

Vetésidő: aug. vége – okt. vége 

Tenyészidő: 120-130 nap 

Növényszám: 90 db / m2 

Terminálás: mechanikai / gyomirtás 

Funkció: téli talajtakarás 

40 kg/ha 

(40-50 kg/ha) 

 

TillageMix ATTILA PK 

50% lóbab, 20% homoki zab, 11% olajlen, 10% tavaszi bükköny, 3% silócirok, 2% négermag, 

2% facélia, 2% talajművelő retek 

Prémium AKG és AÖP takarónövény-keverék 

Vetésidő: aug. közepe – szept. eleje 

Tenyészidő: 80-100 nap 

Növényszám: 140 db / m2 

Terminálás: kifagyás 

Funkció: komplex biomassza 

30 kg/ha 

(30-35 kg/ha) 

 

TillageMix BOTOND 

20 komponensű keverék, amely tartalmaz többek között olajlent, facéliát, csillagfürtöt, 

perzsa herét, tehénborsót, szegletes ledneket stb. 

Prémium AKG és AÖP takarónövény-keverék 



Vetésidő: aug. közepe – szept. vége 

Tenyészidő: 90-110 nap 

Növényszám: 240 db / m2 

Terminálás: mechanikai / gyomirtás 

Funkció: komplex keverék 

50 kg/ha 

(50-60 kg/ha) 

 

TillageMix EMESE ÁLMA 

30% silócirok, 20% olajlen, 15% négermag, 10% facélia, 10% talajművelő retek, 5% etióp 

mustár, 5% tarlórépa, 5% alexandriai here 

Prémium AKG és AÖP takarónövény-keverék 

Vetésidő: július – aug. eleje 

Tenyészidő: 80-90 nap 

Növényszám: 190 db / m2 

Terminálás: kifagyás 

Funkció: nyári biomassza 

10 kg/ha 

(8-12 kg/ha) 

 

TillageMix NITROFIX 

65% lóbab, 16% szegletes lednek, 10% homoki zab, 8% bíborbükköny, 1% talajművelő retek 

Prémium AKG és AÖP takarónövény-keverék 

Vetésidő: aug. közepe – szept. eleje 

Tenyészidő: 90-110 nap. Növényszám: 80 db / m2 

Terminálás: kifagyás 

Funkció: nitrogénkötés a négyzeten 

50 kg/ha 

(45-60 kg/ha) 

 



TillageMix KEVE 

78% lóbab, 20% homoki zab, 1% talajművelő retek, 1% facélia 

Prémium AKG és AÖP takarónövény-keverék 

Vetésidő: aug. közepe – szept. eleje 

Tenyészidő: 80-100 nap 

Növényszám: 100 db / m2 

Terminálás: kifagyás 

Funkció: biomassza és nitrogénkötés 

50 kg/ha 

(50-60 kg/ha) 

 

TillageMix SAROLT 

48% tavaszi bükköny, 32% olajlen, 12% négermag, 8% perzsa here 

Prémium AKG és AÖP takarónövény-keverék 

Vetésidő: július – aug. eleje 

Tenyészidő: 80-90 nap 

Növényszám: 170 db / m2 

Terminálás: kifagyás 

Funkció: gyors nyári mix akár két kalászos közé 

12 kg/ha 

(10-15 kg/ha) 

 

TillageMix ZÉTÉNY 

47% homoki zab, 26% tavaszi bükköny, 17% olajlen, 4% talajművelő retek, 3% perzsa here, 

3% facélia 

Prémium AKG és AÖP takarónövény-keverék 

Vetésidő: augusztus 

Tenyészidő: 80-100 nap 

Növényszám: 135 db / m2 

Terminálás: kifagyás 



Funkció: gyomelnyomás és nitrogénkötés 

15 kg/ha 

(15-25 kg/ha) 

 

Zöldugar 1 

50 % angolperje, 40% olaszperje, 10% lucerna 

 

Zöldugar 10 ÚJ pillangós kaszáló keverék 

49% olaszperje, 41% bíborhere, 10% lucerna 

Zöldugar 10 AKG Új pillangós kaszáló keverék Olaszperje túlsúlyos, lucerna tartalmú keverék 

/nagy tömeget adó, gyorsfejlődésű állományt nyújt, a pillangósóknak köszönhetően jó 

takarmányértékkel. Megfelel az AKG zöldugar és az egyéves nitrogénmegkötő növénnyel 

történő Zöldítés követelményeinek. 51 % Pillangós tartalom! 

Vetésidő: március- április 15. augusztus 10-szeptember 30.  

Mennyiség: 30-35 kg/Ha 

 

Zöldugar 2  

50% olaszperje, 45% lucerna, 5% bíborhere. AKG. 

márc eleje és aug vége 

Ajánlott vetési norma: 20 kg/ha 

áttelelő 

utóvetemény: gabona, kukorica, napraforgó, repce 

talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés 

 

Zöldugar 3 

50% angolperje, 40% olaszperje, 10% vöröshere 

 

Zöldugar 4 

40% angolperje, 30% olaszperje, 20% tavaszi bükköny, 10% baltacim 

 



Zöldugar 51% AKG ÚJ pillangós keverék 

51% Lucerna, 39 % olasz perje, 10 % bíborhere 

LUCERNA túlsúlyos nagy hozamú fehérjében gazdag, szárazságtűrő állományt biztosító 

keverék. Az AKG zöldugar és a nitrogénmegkötő zöldítés előírásainak is megfelel. 

Vetésidő: március-április 15. augusztus 10-szeptember 30  

Mennyiség: 25-30 kg/ha 

 

Méhlegelő keverékek 

Méhlegelő keverék 1 éves  

40% pohánka, 20% bíborhere, 20% facélia, 10% mustár, 5% alexandriai here, 5% négermag 

március és jún eleje - aug vége 

Ajánlott vetési norma: 15-20 kg/ha 

nem áttelelő 

talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés 

 

Méhlegelő keverék több éves 

20 % pohánka, 17 % baltacim, 15 % facélia, 13 % vöröshere, 10 % lucerna, 10 % bíborhere, 5 

% fehérhere, 5 % mustár, 5 % alexandriai here 

Vetésidő: március/augusztus eleje – szeptember közepe  

Ajánlott vetőmagnorma: 20 kg/ha 

A telepítés több évre szól, így növényi összetétele is ennek megfelelő. A méhlegelőnek szánt 

vetést döntően pillangós virágú növények alkotják (vöröshere, lucerna, alexandriai here, 

bíborhere, fehérhere), tartalmaz még mézontófüvet (facélia), pohánkát (hajdina), 

takarmányrepcét.  

A keverékben többségében egyéves, de önmagát újravetni képes, vagy áttelelve megújuló 

növény van. 

A vetés történhet precíziós vetőgéppel 12 cm-es gabona sortávra 1-2 cm mélységben, de 

kézzel vagy műtrágyaszóróval is egyenletes állományt lehet kialakítani. Vetést követően 

mindig hengerezzünk sima, vagy gyűrűs hengerrel. 

Áttelelő. 

Talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés. 

 



Méhlegelő keverék évelő 

20% vöröshere, 15% baltacim, 15% pohánka, 12% lucerna, 10% bíborhere, 7% alexandriai 

here, 5% fehérhere, 5% facélia, 3% évelő rozs, 3% réti komócsin, 3% szarvaskerep, 2% 

mustár 

Ajánlott vetési norma: 20 kg/ha 

 

Méhlegelő, hosszan virágzó, évelő 

30% hajdina, 20% baltacim, 20% tavaszi bükköny,10% bíborhere, 6% lucerna, 5% facélia, 5% 

mustár, 4% vöröshere  

Hosszan virágzó, évelő keverék, a vegetációs időszak széles intervallumában intenzíven 

virágzó, magas mézhozamú növényfajok keveréke. Megfelel az AKG előírásainak.  

Vetésidő: március – április/augusztus – szeptember.  

Ajánlott vetőmagnorma: 40–50 kg/ha 

 

Mézelő Zöldítő 

51 % mustár, 49 % facélia. AKG. 

Vetésidő: aug-okt 

15 kg/ha 

60-90 nap 

kalászos, pillangós és pohánka mentes 

utóvetemény: gabona, kukorica, napraforgó, szója 

(téli) talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás 

 

Mixapis több éves méhlegelő 

26% bíborhere, 24% facélia, 13% alexandriai here, 10% lucerna, 7% hajdina, 6% vöröshere, 

5% szöszös bükköny, 5% olajretek, 4% mustár (magszám arányában) 

18% bíborhere, 7% facélia, 8% alexandriai here, 4% lucerna, 20% hajdina, 2% vöröshere, 28% 

szöszös bükköny, 9% olajretek, 4% mustár (tömeg arányában) 

Ajánlott vetőmag norma: 20-25 kg/ha 

Javasolt vetési idő: március-május, augusztus-szeptember 

A Mixapis keverék megfelel az AKG többéves méhlegelő létesítés követelményeinek. 



Zümmögő zöld 

44% pohánka, 40% szöszös bükköny, 16% facélia 

nem áttelelő 

keresztes mentes 

Ajánlott vetési norma: 25 kg/ha 

(téli) talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés 

utóvetemény: kukorica, napraforgó 

60-90 nap 

 

Az utolsó módosítás dátuma: 2023.01.27. 

 


