2017/02. 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 szója tápanyag gazdálkodásáról

Fajta ajánlat: Steara középérésű szója

Megfelelő
tápanyag
gazdálkodás nélkül a
világon ma már sehol sem
képzelhető
el
nagy
hozamú
szójabab
termelés. A korszerű
talajtani
és
növénytermesztési
ismeretek
birtokában
kialakított technológiák
megkönnyítik és költséghatékonyabbá teszik a
szójatermesztést. Cikkünk ezeket a kérdéseket
boncolgatja röviden. Aki ezen túlmenően a szója
témájában mélyebben el kíván merülni, annak jó szívvel
ajánljuk Balikó Sándor Szójatermesztés című könyvét.

Kiemelkedő
termőképességű, fajtáink
közül
a
leghosszabb
tenyészidejű.
A
középérésű csoport elején
érik,
de
termésmennyisége eléri
vagy meg is haladja a
későbbi érésű fajtákét. 20
fajta termésátlagát 100%nak tekintve az elmúlt évben 114%-on teljesített. A
tenyészidő és a termőképesség kiváló kombinációját
testesíti meg. Elhúzódó, csapadékos évjáratban
deszikkálása ajánlott. Bővebben itt olvashat a fajtáról.

Zöldítés: Változások

Fajtaajánlat zöldítéshez: Eride lucerna

Megjelent a zöldítés és a
termeléshez
kötött
támogatások szabályait
több ponton is átíró
módosítás.
A
változtatások újra írják a
nitrogénmegkötő
növények és az ökológiai
jellegű
másodvetés
fogalmát. Új növényfajok
kerültek be a vethető növények közé: baltacím, len,
pannonbükköny, négermag. Változások történtek egyes
termeléshez kötött támogatások esetében is, kikerült
például a támogatható növények köréből az olajretek. A
részleteket megismerheti itt.

A korábban bevezetett
szálas pillangós növények
termelési támogatása újra
meghozta a kedvet az
évelő
pillangósok
termesztéséhez.
A
rendkívül
széles
fajtakínálatból az Eride
magyar nemesítésű fajtát
szeretnénk most kiemelni
és partnereinknek bemutatni. Az Eride erős gyökérzete
miatt sekély termőrétegű, meszes talajokon is jól
termeszthető. A legtöbb gombás betegséggel szemben
toleráns. Metionin tartalma igen magas, ami kimagasló
beltartalmat eredményez…

AKG: Zöldugar keverékek

Növényvédelmi aktualitások

A Lajtamag Kft. új
Megkezdődött a tavaszi
termékek fejlesztésével
szezon, földbe kerültek a
segíti partnereit abban,
tavaszi kalászosok (tavaszi
hogy minél könnyebben
búza, árpa, zab); a borsó,
meg tudjanak felelni a
tavaszi bükköny; mustár,
támogatások
facélia, olajretek, ugar
előírásainak. 2016. évben
keverékek, a lucerna és
sikeresen vezettük be
egyéb
herefélék.
Zöldugar keverékeinket,
Természetesen
a
amelyek
az
agrárnövények fejlődésének
környezetvédelmi
programokban
alkalmazhatóak. előrehaladtával aktuálissá válnak a tápanyag utánpótlási
Bővebben honlapunkon olvashat Zöldugar keverékek kérdések. A sok kora tavaszi teendő közül mi most csak a
alkalmazásáról.
legfontosabbakat emeltük ki. Bővebben...

Lajtamag Kft.
9246 Mosonudvar, Bereki u. 1.
Telefon: +36 96 / 578 280 ● Fax: +36 96/578 288
E-mail: info@lajtamag.hu
www.lajtamag.hu

