Tisztelt Olvasónk, Sarkadi Nagy Gábor!
Üdvözöljük Önt a Lajtamag Kft. Hírlevelének olvasói táborában! Kérjük, engedje meg, hogy mostantól
időről időre tájékoztassuk Önt legfrissebb híreinkről, akcióinkról és a vetőmag piacot érintő
változásokról. Partnereinknek komplex szolgáltatást igyekszünk nyújtani, amelynek egyik kiegészítő
elemeként indítjuk útjára hírlevelünket! Reméljük, hogy elnyeri tetszését és hasznos információkhoz
fog jutni tájékoztatásunkból. Kérjük, hogy ajánlja a hírlevelünkre feliratkozás lehetőségét
ismerőseinek, partnereinek is.

Vásárolja meg Zöldugar keverékeinket MOST AKCIÓS áron, 15%-os kedvezménnyel!

A Lajtamag Kft. 1992. óta foglalkozik alternatív és zöldtrágya
növények vetőmagjának termesztésével. A gazdálkodók munkáját,
tapasztalatainkat átadva, a vetéstől a betakarításig nyomon
követjük szaktanácsadó kollégáink segítségével. A termesztés
során technológiai ajánlással és személyes szakmai tanácsadással
segítjük a jó minőségű vetőmag előállítását. Termesztés
technológiáink honlapunkon elérhetőek regisztrált felhasználóink
részére. Kérjük, hogy első lépésként regisztráljon honlapunkon ide
kattintva!
Szeretnénk elsőként figyelmébe ajánlani mustár vetőmagunkat,
amely már kora tavasszal, legkésőbb március közepén elvethető.
Amennyiben a mustár felkeltette érdeklődését, olvassa el
termesztés technológiáját is, hogy minden szükséges információ
birtokában legyen döntése meghozatalához!
Változások várhatóak a zöldítésben és a termeléshez kötött
támogatásokban 2017. évben. Valamennyi változtatás a
gazdálkodók mozgásterét hivatott növelni és tehermentesítik
tevékenységüket.
Rövid összefoglaló anyagunk a változásokról ide kattintva érhető
el.
Fontos információ, hogy 2016. november 4-től módosultak a
másodvetésekre és zöldtrágyázásokra vonatkozó határidők.
Mi a különbség a zöldtrágyázás és az ökológiai jelentőségű
másodvetés között? Mikor dolgozható a talajba a zöldtrágya és a
zöldítésben használt keverék? Mennyi ideig kell a zöldugarnak a
területen maradnia? Mi minősül ökológiai célterületnek? Ezekhez
hasonló fontos kérdésekre ad választ útjára indított zöldtárgya
kalauzunk, amelynek 1. részét honlapukon elérhetik.

Nagy örömünkre szolgál, hogy hírt adhatunk Önöknek a Magyar
Szója Egyesület 2016. szeptember 1-jén történt megalakulásáról.
A szeptember végi cégbírósági bejegyzést követően a csatlakozási
lehetőség megnyílt mindazok számára, akik a szójanövény
termesztésében, valamint a szójabab kereskedelmében és
felhasználásában érdekeltek. Az egyesület céljairól és a
csatlakozás feltételeiről a Lajtamag Kft. honlapján olvashat
részletesen.
2016. december 8-án került megrendezésre a Magyar Szója Fórum
Budapesten,
amelyről
beszámolónkat
elolvashatja
a
www.magyarszoja.hu oldalon.
Kiváló vetőmaggal, kitűnő eredmények!
- fajtaajánlat a Lajtamag Kft. kínálatából: SY ELIOT
Termés, t/ha
Hédervár

4,40

Margittasziget

4,84

Bak

3,59

Bóly

4,72

A Lajtamag Kft. eddigi működése során is kiemelten igyekezett
baráti kapcsolatot ápolni partnereivel, amire még nagyobb
hangsúlyt szeretnénk helyezni a jövőben. Ezt a törekvést elősegítve
hírleveleinkben hónapról hónapra be fogjuk mutatni Önöknek
kollégáinkat, hogy meggyőződhessenek szakértelmükről és
kiválaszthassák a területileg illetékes szaktanácsadót.
Kérjük, engedje meg, hogy bemutassuk Önnek Halász László
szaktanácsadó kollégánkat, aki a Győr-Moson-Sopron megyei
termeltetésért és értékesítésért felelős.

