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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. 

 

 
 

 

Facélia vetőmag termesztési technológia - 2018      Kukorica integráció 2018 
   

A facéliát (közönséges 
mézontófű) 

Magyarországon 
elsősorban vetőmagnak, 

zöldtrágyának, 
méhlegelőnek és 

takarmánynak 
hasznosítják. 

Vetőmagtermesztését a 
48/2004. (IV. 21.) FVM 

rendelet szabályozza. A vetőmag-szaporítás szántóföldi 
ellenőrzésére két alkalommal kerül sor: fővirágzásban és 
betakarítás előtt. 
Bővebben…  

 A Lajtamag Kft. 
tárólókapacitás bővítést 
hajt végre a Püski 
telephelyén, így az idei 
évtől lehetősége nyílik 
kukorica terményét a 
Lajtamag Kft.-nek 
értékesíteni. Szerződött 

partnereinknek 
versenyképes árakon fix 

piacot biztosítunk a termény eladására, a termeltetési 
szerződés keretein belül pedig lehetőség nyílik a vetőmag, 
műtrágya és a növényvédőszer finanszírozására is.  
Bővebben… 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lajtamag.hu/
http://lajtamag.hu/hu/lajtamag-termeltetese#facelia
http://lajtamag.hu/images/pdf/kukorica_integracio_2018_lajtamag.pdf
http://lajtamag.hu/hu/lajtamag-termeltetese#facelia
http://lajtamag.hu/images/pdf/kukorica_integracio_2018_lajtamag.pdf
http://lajtamag.hu/
http://lajtamag.hu/dokumentumok/tavaszi_katalogus_2018_lajtamag.pdf


 
 
 

Szója termesztése hagyományos technológiával és 
növényvédő szer használata nélkül  

Növényvédelmi aktualitások 

   
Az utóbbi években sokan 
kezdtek minden 
tapasztalat nélkül a szója 
termesztésébe. A zöldítés 
ökológiai jelentőségű 
területeit (EFA területek) 
érintő változások 2018-
ban azonban sok kevés 
tapasztalattal rendelkező 
gazdálkodót visszariaszt a 

szója termesztésétől, annak ellenére, hogy hagyományos, 
növényvédő szert használó termesztéstechnológia 
mellett a SAPS és a termeléshez kötött fehérje-növény-
támogatás igénybe vehető. 
Bővebben…  

A modern mezőgazdaság 
szinte elképzelhetetlen 
hatékony gyomirtó szerek 
nélkül. Gyomirtó szer 
választása során 
szempont lehet a gyors 
hatás, széles 

hatásspektrum, 
szelektivitás, ár.  
Ugyanakkor figyelembe 

kell vennünk az egyes gyomirtók utóvetemény-hatását. 
ról akkor beszélünk, ha a kijutatott gyomírtó szer a talaj 
szemcsékhez kötődve vagy a növényi maradványokban 
sokáig megmarad és nem bomlik le.  
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 

 

 

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

Jogi nyilatkozat 
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