2017/01. hírlevél

Tisztelt Olvasónk!
Üdvözöljük Önt a Lajtamag Kft. Hírlevelének olvasói táborában! Tájékoztatást adunk legfrissebb híreinkről, az általunk
fontosnak ítélt információkról és a vetőmagpiacot érintő változásokról. Igyekszünk partnereink igényeit minél
szélesebb körben kielégíteni, ennek egyik kiegészítő eleme az Ön által is olvasott összeállítás. A hírlevél anyagai
regisztrációt követően közvetlenül elérhetőek honlapunkon is (www.lajtamag.hu). Kérjük, hogy a feliratkozás
lehetőségét ajánlja ismerőseinek, partnereinek is.
A Lajtamag Kft. 1992. óta foglalkozik alternatív és zöldtrágya növények
vetőmagjának termesztésével. A gazdálkodók munkáját, tapasztalatainkat átadva, a
vetéstől a betakarításig nyomon követjük szaktanácsadó kollégáink segítségével. A
termesztés során technológiai ajánlással és személyes szakmai tanácsadással
segítjük a jó minőségű vetőmag előállítását. Termesztés technológiáink
honlapunkon elérhetőek regisztrált felhasználóink részére.
Szeretnénk elsőként figyelmébe ajánlani facélia vetőmagunkat, amely már kora
tavasszal, legkésőbb március közepén elvethető. Amennyiben a facélia felkeltette
érdeklődését, olvassa el termesztés technológiáját is, hogy minden szükséges
információ birtokában legyen döntése meghozatalához!
Cégünk munkatársai külső szakértőként folyamatosan támogatják az FVM a jogszabály alkotási munkáját. Ennek a
tevékenységnek köszönhetően a közelmúltban javaslatot juttathattunk el a jogalkotókhoz. Előkészítés alatt van
ugyanis egy új jogszabály, amely a növénylista kibővítéséről és a takarmánykeverékek zöldítésben történő
felhasználásáról fog rendelkezni. A kibővített fajlista tervezetet ide kattintva érheti el.
Egyértelműen a közvetlen támogatások javára írható, hogy az elmúlt években megnőtt a pillangós növények vetése
iránti érdeklődés a termelők körében és nőtt ezen növények vetésterülete. Rövid cikkünkben mi most a hüvelyes
növények kedvező tulajdonságaira és hatásaira is szeretnénk ráirányítani a figyelmet, hiszen megítélésüket
nagymértékben befolyásolhatja vetésváltásban betöltött szerepük.
Egyre több kérdés merül fel a zöldtrágyázás gyakorlatban felmerülő problémái kapcsán. Reményeink szerint ezen fog
segíteni korábban útjára indított zöldtrágya kalauzunk, amelynek 1. és 2. részét elérhetik honlapunkon.
A kalászosokat általában csak kivételes esetekben gyomirtják ősszel, ha a
gyomhelyzet kritikussá válik. A tömegesen megjelenő gyomok visszavetik
fejlődésükben a kultúrnövényt, mivel vizet és tápanyagot vonnak el. Az egyik
problémás gyomfaj a facélia árvakelés, ami tömegesen tud kicsírázni már az őszi
hónapok folyamán, az enyhébb időjárású napokon. Tavaszra pedig akár ki is
szoríthatja, vagy teljesen le is gyengítheti a kalászost. Bővebben itt olvashat a
probléma orvosolási lehetőségéről.
A hideg, kemény tél megviseli az őszi kalászosokat. Különösen igaz ez, a későn vetett
állományokra. Az őszi vetések kipusztulásával egyre több partnerünk érdeklődik a
tavaszi búzák iránt. Ismerje meg Ön is kicsit közelebbről az idei évben általunk
ajánlott nagy termőképességű fajtákat!

Kiváló vetőmaggal, kiemelkedő terméseredmények a szójában is!
Fajtaajánlatunkból most az SG Eider fajtát szeretnénk bemutatni.
SG Eider

Termés (t/ha)

Hédervár

2,95

Margittasziget

4,8

Bak

3,6

Bóly

5,0

A Lajtamag Kft. eddigi működése során is kiemelten igyekezett baráti kapcsolatot
ápolni partnereivel, amire még nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni a jövőben.
Ezt a törekvést elősegítve hírleveleinkben hónapról hónapra be fogjuk mutatni
Önnek munkatársainkat, hogy meggyőződhessenek szakértelmükről és
kiválaszthassák a területileg illetékes szaktanácsadót.
Kérjük, engedje meg, hogy bemutassuk Önnek Dr. Nagy Ida szaktanácsadó
kollégánkat, aki Győr-Moson-Sopron megyében áll partnereink rendelkezésére!

