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** Friss Fuvallat jelzéssel láttuk el azokat az új, prémium hibrideket, amelyek magukban hordozzák a kiemelkedő termőképességet, és nagy fokú termésbiztonságot.
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lg friss fuvallat** pRÉmium 
őszi káposztarepce hibridje 

A táblázatban szereplő zsák árak a csávázás árát tartalmazzák.
• Kiszerelés: 1,5 millió mag/zsák
• Az árak magyar forintban (Ft) és ÁFA (általános forgalmi adó) nélkül értendők.
• Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

lg friss fuvallat** pRÉmium őszi káposztarepce hibridje 

KIZÁRÓLAGOS HIBRIDEK
Kizárólagos forgalmazású hibridjeink: Az LG ASPECT  - KITE Zrt által, az 
ARSENAL - Proventus Trade Kft. által kizárólagosan forgalmazott hibridek.



• A megrendeléseket és garancia programunkat az egyes szezon-időszakokra meghatározott készletek erejéig tudjuk teljesíteni.

• Állománygaranciánk kizárólag a fenti táblázatban szereplő és a Szuper-Előszezonban megrendelt hibrid+csávázás kombinációkra érvényes.

Az LG prémium vetőmagvai mind genetikai teljesítményben, mind vetőmagminőség tekintetében a csúcsot képviselik. 
Büszkék vagyunk erre és jótállunk érte!

***Amennyiben 2021-ban elvetett LG őszi káposztarepce hibridje nem képez az Ön számára megfelelő minőségű őszi állományt,
úgy mi 100 000 Ft/zsák értékű pénzbeli visszatérítést vállalunk.
A programban való részvételhez kérjük még a Szuper-Előszezonban:
1. töltse ki online utalványunkat a lenti linkre kattintva;
2. ugyanezen időszakban rendelje meg vetőmagját forgalmazójától.

www.lgseeds.hu/garancia

*A feltüntetett 10 ezer Ft kedvezmény alatt a szuper-előszezoni ár értendő, mely 10 ezer forinttal alacsonyabb a főszezoni ártól. 
  A hibridcserét a betakarítási eredmények kiértékelése után lehet igényelni, ha a termelő nem elégedett az adott hibrid terméseredményével. 

Limagrain Európa Piacvezető repcenemesítője - Forrás: Kleffmann-Kynetech, 2021

10 + 100 ezer forint
értékű biztonság a SZUPER-ELŐSZEZONBAN

LG hibridek
10 000 Ft

árkedvezmény*

lg repce garancia
100 000 Ft

őszi állománygarancia+


