2017/06. 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.
A Lajtamag Kft. kalászos fajtakínálata 2017

LAVERDA, SU ELLEN,
CARMINA,
LUNADUR,
LUPIDUR,
ANTONIUS,
UBICUS, SY MOISSON,
AMICUS, ILLICO. További
információkért, kérjük,
keresse
területileg
illetékes szaktanácsadó
kollégáinkat!
Bővebben…
Még nem késő! Zöldtrágyázásra fel!

Kalászosok előnyben - Melyiket válasszuk, hogy jövőre
sikeresek legyünk?
Lassan itt az ideje, hogy
eldöntsük melyik kalászos
kerüljön
a
földbe.
Jelenlegi ajánlásunkban
két kimagasló árpafajtáról
és két őszi búzáról
olvashatnak.
Bővebben…

Visszavonásra kerül az Afalon és a Linuron hatósági
engedélye!

Azok a gazdálkodók, akik
Az engedélyező hatóság a
valamilyen zöldtrágyázást
linuron
hatóanyagot
vállaltak még nincsenek
tartalmazó
Afalon
elkésve, hisz a 20 napba
dispersion és Nuflon
még
beleférnek
és
gyomirtó
permetező
szeptember
31-ig
szerek
forgalomba
bejelenthetik
a
hozatali és felhasználási
bedolgozást. Igaz, hogy
engedélyét 2017. június 3hatását nem fejti ki
i hatállyal visszavonja. Az
annyira, mintha 60 napig
engedélyező hatóság a
fent maradhatott volna az állomány, de jótékony hatása meglévő készletek forgalmazására és felhasználására
még érvényesül, mert nem engedi kiszáradni a talajt.
türelmi időt biztosít az alábbiak szerint:
A nagy- és kiskereskedők meglévő raktárkészleteiket
A döntésben segíthet az alábbi részletes leírás.
2017. december 3-ig értékesíthetik.

Programajánló nem csak termelőknek!

Részt vettünk a VIII. Levéli Veterán traktor találkozó és
családi napon

2017. szeptember 8-án a
Magyar Szója Nonprofit
Kft. szervezésében várjuk
az érdeklődőket Szója
Fajtabemutatóra
Héderváron (Hédervár, Fő
u. 41., Kont Étterem). A
rendezvény regisztráció
köteles, mely megtehető
az info@magyarszoja.hu
email címre, illetve a teljes program letölthető a
www.magyarszoja.hu honlapról. Bővebben…
Bővebben…

2017. augusztus 11-én
került megrendezésre a
VIII. Levéli Veterán traktor
találkozó és családi nap
keretein
belül
a
„Gazdaképző
Ujhelyi
Imrére emlékezve” címet
viselő
Szakmai
nap,
melyen
cégünk
is
képviseltette magát.

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
Amennyiben nem szeretne több hírlevelet kapni, küldjön egy e-mailt a leiratkozas@lajtamag.hu címre.
Jogi nyilatkozat

