2017/03. 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 egyes anyagai
regisztrációt követően közvetlenül elérhetőek honlapunkon is (www.lajtamag.hu). Kérjük, hogy a feliratkozás
lehetőségét ajánlja ismerőseinek, partnereinek is.
Gondolatok a szója termesztésről

Fajta ajánlat: ES Mentor igen korai érésű szója

A
szójatermesztéssel
Az igen korai éréscsoport
régóta
foglalkozó
kiemelkedő
képességű
gazdálkodók már letették
fajtája.
Koraiságából
a voksukat bizonyos
következik,
hogy
szójafajták mellett, de
desszikálás
nélkül
sokan vannak még azok a
betakarítható. Rendkívül
termelők,
akik
még
stabil
szárú,
jó
mindig keresik az „igazit”.
állóképességű,
kiváló
Elsődleges
szempont
betegség ellenállóságú.
szója termesztésnél, hogy
A
fajta
jellegzetes,
milyenek a környezeti adottságaink és milyen érés csoport kompakt megjelenését adja, hogy a felső nóduszokon a
felel meg legjobban számunkra. Nem elhanyagolható hüvelyek szinte csokorba rendeződnek.
tényező továbbá, hogy milyen agrotchnikával Bővebben itt olvashat a fajtáról.
rendelkezünk, és azt mely fajták tolerálják a legjobban.
Cikkünkben ezekre a kérdésekre igyekszünk választ adni.
Zöldítés: Nem pillangós növények és alkalmazásuk – A Lajtamag Kft. zöldtrágya és talajtakaró növényeinek
Zöldtrágya útikalauz 3. rész
felhasználási lehetőségei
Az elmúlt hónapokban
Cégünk
kínálatában
útjára indított Zöldtrágya
található 6 féle zöldtrágya
útikalauz cikksorozatunk
keverékeink közül bárki
előző
részeiben
megtalálhatja a területi
bemutattuk
a
adottságainak,
és
zöldtrágyázás előnyeit és
igényeinek megfelelőt.
az alkalmazható nitrogén
A vetésidő, az elérhető
kötő növényeket.
hatások és a vetésforgó
Jelen részében a nem
figyelemvételével
pillangós növények –
összeállított
köztük az újonnan alkalmazható fajok- jelentőségét és ajánlásunkkal szeretnénk segíteni ebben az elsőre nem is
alkalmazási lehetőségeit tárgyaljuk.
egyszerűnek tűnő döntésben.
A részletekről itt olvashat.

A zöldítés és a termeléshez kötött támogatások igénylése Növényvédelmi aktualitások
2017.
Több fontos változás is
Az idei szezonban is - az
történt a zöldítés és a
állandó
engedéllyel
termeléshez
kötött
rendelkező termékeken
támogatások igénylésénél
kívül, - vannak olyan
2017. márciusában. A
készítmények,
melyek
zöldítés
esetében
a
eseti vagy szükséghelyzeti
nitrogénmegkötő és nem
engedélyt kaptak. Aktuális
nitrogénmegkötő
szántóföldi feladat a
növények keverékében az
napraforgó és a szója
50%-ot meg kell, hogy
alapgyomirtása;
a
haladja
a
nitrogénmegkötő
növény. keresztesvirágú kultúrák rovarölő szeres kezelése; a
A részletekről itt olvashat.
rovarölő szeres kezelések repcében, mustárban,
olajretekben, borsóban és a talajfertőtlenítés a kukorica,
különösen a hibridkukorica kultúrákban.
A részletekről itt olvashat.
ZÖLD VÍZ - Zöldtrágya keverékek alkalmazása arid klímán
Látva

ZÖLD TAKARÓ - Új sorköztakaró keverékek

a

magyarországi
A Zöld takaró sorköztakaró
zöldtrágyázási
keverékeinket azoknak a
tapasztalatokat
2016.
gazdálkodóknak állítottuk
évben
szántóföldi
össze,
akik
védeni
kísérletet állítottunk be
szeretnék az ültetvényeik
annak érdekében, hogy
talaját a szél és víz
vizsgálhassuk a direkt
erózióval
szemben.
vetés hatásait minimális
Ugyanakkor
csapadékellátottság
összetételüknek
mellett. Így esett a
köszönhetően jól tűrik a
választásunk Fejér megyére, azon belül a Zámolyi taposást, a terület nagyobb csapadékot követően is
medencére, ahol igen szélsőséges a csapadékeloszlás.
bejárható, így elvégezhetőek a szükséges munkálatok.
A részletekről itt olvashat.
A részletekről itt olvashat.
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