2017/09. 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.
Vadlegelő vetőmag keverékkel a vadállomány minőség
javításáért

Pillangóssal vegyített kalászos zöldtrágya keverék hatása

A vadföldeken történő
takarmánytermesztést
igen sok érv támasztja alá.
Az általános szabályok
értelmében jár az Uniós
(SAPS) és a Nemzeti
(ToPUP)
támogatás,
illetve ezen túlmenően az
FVM által meghirdetett
pályázat
(pályázati
felhívás - vadgazdálkodási tevékenységek támogatása)
lehetővé teszi, hogy a vadföldművelés igazolt
költségeinek
50%-ig, amennyiben más egyéb
vadgazdálkodást,
vadélőhely
fejlesztést
segítő
tevékenységekkel párosul.
Bővebben…

Leonardo L. Castro és
mtsa
(2016.
szept.)
kísérlete és cikke alapján
alátámasztást nyert az a
feltevés,
hogy
a
zöldtrágya
növények
értékes nitrogén források
az utóvetemény számára,
azonban a műtrágya nem
váltható
ki
teljes
mértékben. A bomlás során végbemenő folyamatoknak
köszönhetően (mineralizáció és nitrifikáció) a
felszabaduló ásványi anyagok és biokémiai folyamatok
nagyban befolyásolják a talaj C:N arányát.
Bővebben…

Steara a Lajtamag Kft ajánlásával, mint az egyik
legkorábbi érésidejű szójafajta a középérésűek
csoportjában

A Lajtamag Kft. legkorábbi érés idejű szójafajtába tartozó
ajánlata: a Sy-Eliot

A Lajtamag Kft. és a
A Lajtamag Kft. és a
Saatbau Linz kínálatában
Saatbau Linz kínálatában
megtalálható igen korai,
szereplő igen korai, korai,
korai,
valamint
valamint
középérésű
középérésű
szójafajták
szójafajták
közül
közül termőterületének
termőterületének
és
és
felhasználási
felhasználási igényeknek
igényeknek megfelelően
megfelelően választhat.
választhat.
Fajtakínálatunkban
Fajtakínálatunkban
szereplő
igen
korai
szereplő középérésű fajtáink közül a Steara kiemelkedően fajtáink közül a SY ELIOT kiemelkedően magas
magas terméspotenciállal rendelkezik, mely jó választás terméspotenciállal rendelkezik.
lehet a fehérje programban résztvevő gazdálkodók Bővebben…
számára.
Bővebben…

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