
 
 

2017/04. 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 GMO mentes szója elismert tanúsítási rendszerei      Megjelent őszi katalógusunk! 
   

Az USDA statisztikái 
alapján 2016-ban a világ 
teljes szója vetésterületét 
121,5 hektárra becsülték, 
ami az elmúlt évek 
állománynövekedésének 

köszönhető. Erről a 
területről 338 millió 
tonna szóját takarítottak 
be. A vetett fajták között 

jelentős arányban szerepeltek a különböző genetikailag 
mó-dosított változatok, ezek háromnegyede rendelkezik 
valamilyen módosított génnel, ami a többi termesztett 
fajhoz képest a legmagasabb GMO arányt jelenti a 
világpiacon. 
A részletekről itt olvashat.  

A repce helyet követel a 
vetésforgóban, hiszen sok 
termelő számára 
gazdaságosan termelhető 
kultúra. Ajánlatunkban 
még mindig szerepel a jól 
teljesítő LABRADOR, 
azonban már 3 hibriddel 
állunk a Repcetermelők 
rendelkezésére.  

A gabonafélék esetében is fontos a tudatos fajtaválasztás, 
hiszen ez alapvetően meghatározza a megcélozható 
minőséget és a fajták betegség ellenálló képességében is 
nagy eltérések vannak. 
 
Őszi katalógusunkat ide kattintva tekintheti meg. 

       
Visszavonásra kerül az Afalon és a Linuron hatósági 
engedélye!  

Növényvédelmi aktualitások 

   
Az engedélyező hatóság a 
linuron hatóanyagot 
tartalmazó Afalon 
dispersion és Nuflon 
gyomirtó permetező 
szerek forgalomba 
hozatali és felhasználási 
engedélyét 2017. június 
3-i hatállyal visszavonja. 
Az engedélyező hatóság a 

meglévő készletek forgalmazására és felhasználására 
türelmi időt biztosít az alábbiak szerint:  
A nagy- és kiskereskedők meglévő raktárkészleteiket 
2017. december 3-ig értékesíthetik. 
A szer felhasználása 2018. június 3-ig engedélyezett. 

 

Az egyik meghatározó 
feladat a napokban a szója 

posztemergens 
gyomirtásának 

kiválasztása. Ezért ebben 
a hónapban erre a témára 
helyezzük a fókuszt. 
Elvileg a szóját egy jó 

kultúrállapotú, 
gyommentes területbe 

vetettük, és már túl vagyunk a preemergens gyomirtáson. 
Ha a területen mégis tömegesen kelnének gyomok, a 
szójával egyidőben, vagy azt megelőzve, - 
rendelkezésünkre áll még néhány lehetőség.  
A részletekről itt olvashat. 
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ZÖLD VÍZ - Új négermagos keverék száraz területekre 
 

ZÖLD TAKARÓ - Új sorköztakaró keverékek szőlőbe, 
gyümölcsösbe 

   
A Zöld víz keverékünket 
azoknak a gazdálkodóknak 
állítottuk össze, akik 
előnyben részesítik a korai 
(júliusi) másodvetésű 
zöldtrágya használatát, és 
alternatívát keresnek a 
keresztes virágú 
zöldtrágya keverékek 
terén, kedvező áron. 

Összetételének köszönhetően jól alkalmazható szárazabb 
klímájú területeken is. Utána őszi gabona is biztonságosan 
vethető. 
A részletekről itt olvashat.  

A Zöld takaró sorköztakaró 
keverékeinket azoknak a 
gazdálkodóknak állítottuk 
össze, akik védeni 
szeretnék az ültetvényeik 
talaját a szél és víz 
erózióval szemben. 

Ugyanakkor 
összetételüknek 

köszönhetően jól tűrik a 
taposást, a terület nagyobb csapadékot követően is 
bejárható, így elvégezhetőek a szükséges munkálatok. 
A részletekről itt olvashat. 

 

 

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. 
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