
 
 

2017/05. 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. 

Megjelentek az atkák a szójában      A Lajtamag Kft. 2017. évi repce fajtakínálata 
   

A déli országrészben az 
elmúlt hetek száraz 

időjárásának 
köszönhetően a 
szójatáblák szélein 
atkakárosítók jelentek 
meg. A kártevőre érdemes 
odafigyelni, mert a 
védekezés igazán 
megelőzéssel lehet 

sikeres. A közönséges takácsatka polifág, tehát számos 
tápnövényen megél. Lágy- és fás szárú növényeken 
egyaránt előfordul. 
A részletekről itt olvashat.  

A GRAF korai hibridünket 
több éve sikerrel 
forgalmazzuk, mely kiváló 
hozammal rendelkezik. 
Termésével a legjobbak 
között szerepel! 2010-ben 
az 1. helyen végzett a 
minősítő kísérletekben. 
Azóta is a legjobbak közt 
található a vizsgált fajták 

közt. Korai virágzású. Olajhozama magas. Gyors a kezdeti 
fejlődése és kiváló a betegség ellenállósága. Kifejezetten 
ellenáll Phoma és Sclerotinia fertőzés ellen.  
A részletekről itt olvashat.  

       
Fontosabb változások a termeléshez kötött 
támogatásoknál  

Szálas pillangós keverékek vetőmagjaival kapcsolatos 
jogszabályi előírások 

   
2017. évtől kikerült az 
olajretek a támogatott 
növények közül. Ezzel 
bizonyára már 
szembesültek a termelők 
az egységes kérelem 
beadása során, ha a 
jogszabályi változásokat 
naprakészen nem is 
figyelik. 

Az olajtökre 2017-től külön borítékot képzett az FM, ipari 
olajnövények támogatása jogcímmel. Ezzel az olajtököt 
termelők számára biztosabbá vált a támogatás mértéke. 
 
A részletekről itt olvashat.  

Az utóbbi időben elég sok 
téves információ kering a 
szálas pillangósok 
keverékeit illetően. Ebben 
a rövid cikkben szeretnénk 
tisztázni az előírásokat. 
A 2016. január 1-től indult 
AKG-ban a zöldugar 
fogalma: 
zöldugar: legalább három 

gazdálkodási évig tartó állandó vagy időszakos zöld 
növényi borítottság, amelyet legalább három hazai fajból 
álló magkeverékkel, ebből legalább egy pillangós faj 
alkalmazásával alakítottak ki; 
A részletekről itt olvashat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lajtamag.hu/
http://lajtamag.hu/hu/cikkek/cikkek/megjelentek-az-atkak-a-szojaban-2606
http://lajtamag.hu/hu/home/vetomag-kinalat/a-lajtamag-kft-2017-evi-repce-fajtakinalata-2606
http://lajtamag.hu/hu/cikkek/cikkek/megjelentek-az-atkak-a-szojaban-2606
http://lajtamag.hu/hu/home/vetomag-kinalat/a-lajtamag-kft-2017-evi-repce-fajtakinalata-2606
http://lajtamag.hu/hu/cikkek/cikkek/fontosabb-valtozasok-a-termeleshez-kotott-tamogatasoknal-2606
http://lajtamag.hu/hu/cikkek/cikkek/fontosabb-valtozasok-a-termeleshez-kotott-tamogatasoknal-2606
http://lajtamag.hu/hu/zoldtragya/cikkek/zoldites/szalas-pillangos-keverekek-vetomagjaival-kapcsolatos-jogszabalyi-eloirasok-2306
http://lajtamag.hu/hu/zoldtragya/cikkek/zoldites/szalas-pillangos-keverekek-vetomagjaival-kapcsolatos-jogszabalyi-eloirasok-2306
http://lajtamag.hu/hu/cikkek/cikkek/fontosabb-valtozasok-a-termeleshez-kotott-tamogatasoknal-2606
http://lajtamag.hu/hu/zoldtragya/cikkek/zoldites/szalas-pillangos-keverekek-vetomagjaival-kapcsolatos-jogszabalyi-eloirasok-2306
http://lajtamag.hu/
http://lajtamag.hu/hu/zoldtragya/cikkek/zoldites/szalas-pillangos-keverekek-vetomagjaival-kapcsolatos-jogszabalyi-eloirasok-2306
http://lajtamag.hu/hu/home/vetomag-kinalat/a-lajtamag-kft-2017-evi-repce-fajtakinalata-2606
http://lajtamag.hu/hu/cikkek/cikkek/megjelentek-az-atkak-a-szojaban-2606
http://lajtamag.hu/hu/cikkek/cikkek/fontosabb-valtozasok-a-termeleshez-kotott-tamogatasoknal-2606


 
  

 

Új növény a zöldítésben: négermag (Guizotia abyssinica)  Meliorációs retek alkalmazása másodvetésben 
   

A négermag (nigermag, 
feketemag vagy mungó) a 

fészkesvirágzatúak 
családjába tartozó, a 
hűvösebb trópusi 
területek növénye. 
Napjainkban Etiópiában és 
Indiában termesztik nagy 
területen, főként olajáért. 
A két területen 

magasságban, termőképességben és olajtartalomban 
eltérő változatok terjedtek el. Európában és Amerikában 
madáreleségnek és zöldtrágyanövénynek használják. 
 
A részletekről itt olvashat.  

Napjainkban egyre jobban 
„porosodnak” a földek a 
helytelen műveléstől. 
Több gazdálkodó tér át a 

„hagyományos” 
technológiáról a no-tillage 
művelésre, de kevesen 
vannak azok, akik helyesen 
hajtják végre annak 
metodikáját. A no-tillage 

nem azt jelenti, hogy nem műveljük a szántóterületet, 
hanem olyan vetésforgót alkalmazunk, mely élénkíti és 
kedvez a talajban található mikroorganizmusoknak, 
valamint nem rontja tovább a művelt réteg szerkezetét. 
A részletekről itt olvashat. 
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Amennyiben nem szeretne több hírlevelet kapni, küldjön egy e-mailt a leiratkozas@lajtamag.hu címre. 
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