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ÅBEN SILO – Torsdag 10. juni kl. 14-17 NAG Borupafdeling 

                               

Agrodiesel, smøreolie og AdBlue hos NAG 

Høsten nærmer sig og det er tid til olieskift og opfyldning af agrodiesel før høsten går løs. 
NAG lagerfører AdBlue i 10 L dunke. Større mængder leveres direkte på bestilling. 

 

Afregning af oplagte beholdninger korn 
Jævnfør NAG´s høstbetingelser skal alle oplagte korn- og rapsbeholdninger 
afregnes senest 30-6-2021. 

Dønnevældeafdeling ferielukket uge 27 og 28 

Dønnevældeafdelingen holder ferielukket uge 27 og 28 (5. juli – 16. juli) for at være klar til 
at modtage årets høst. Vi henviser til Helsinge- og Borupafdelingerne. 
Såfremt høsten i år generelt begynder tidligere, vil der naturligvis være personale til at 
modtage korn i Dønnevælde.  
 

HorsePro – fodring i græsningsperioden  
I maj, juni og juli er græsset som regel i god vækst og hestenes behov for kalorier dæk-
kes nemt ind, specielt ved nøjsomme racer. Dog har de brug for supplerende mineraler. 
Du kan sagtens fortsætte hestens daglige fordring med HorsePro – med fordel kan Elite 
eller Easy Nature anvendes, da de er meget koncentrerede på mineraler og lave på suk-
ker og stivelse. Fra fuld indgræsning og frem til august, på rigelige mængder græs, kan 
dagsrationen reduceres med 50 % til almindelige rideheste. Til avlshopper og 
før/ungheste – reduceres med 25% af den vejledende daglige ration. 
Ønsker du i stedet mineraler som kiks eller i bolcheform, har vi et bredt sortiment i   
LandBOtikken, så kig forbi. 
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Lad energien komme fra NAG –  

Agrodielsel, Olie og Træpiller 

Bestilles i LandBOtikken. 
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NAG Dønnevælde afdeling holder 
lukket fredage frem mod høst. 
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Planteavl   

Fornuftig vækst 

Maj måneds nedbørsrige periode og nu 
sommervarme har i den grad lagt i kak-
kelovnen på svampetrykket. Derfor er 
det nødvendigt at sætte dosis op på 
svampebehandlinger for at forstærke ef-
fekten!! Vi finder i øjeblikket septoria på 
3 øverste blad i vinterhvede og der er 
uden tvivl mere på vej op af planten. 
 
Aksbeskyttelse 
Aksbeskyttelsen bør foretages på fuldt 
udviklet aks Den skal beskytte de øver-
ste blade og akset frem til høst og sikre 
maximal kernefyldning. 
 
Vi anbefaler i hvede: 
I de fleste tilfælde er Balaya anvendt til 
fanebladsprøjtningen. Derfor anbefaler 
vi Propulse 0,45 l/ha + Orius Max 0,2 
l/ha 
Ved konstateret luseangreb tilsættes 
Mavrik 0,05 l/ha 
 
Vi anbefaler i vårbyg : 
Propulse 0,45 l/ha + Comet Pro 0,2 l/ha 
Ved konstateret luse/ kornbladbillean-
greb tilsættes Karate 0,2 kg/ha. I tætte 
afgrøder kan der med fordel iblandes 
Pirimor med gaseffekt.  
  
Pligtige efterafgrøder/MFO afgrøder 
NAG har olieræddike, BLÅGUL (blan-
ding af 90 % olieræddike og 10 % hon-
ningurt, til opfyldelse af MFO-
efterafgrøde), samt honningurt på lager. 
 
Superstærkt sortiment af Vintersæd 
2021-2022 
 
Vinterhvede 
 
Pondus – højtydende, særdeles sund 
og vinterfast. Bredt såvindue – kan sås 
tidligt. Mulighed for lattitudebejdse 
 
Informer –  højtydende og særdeles 
sund og vinterfast. Normalt såstispunkt. 
Kan bruges til brød. 
 
Momentum – meget højtydende og 
sund buskningstype, vinterfast  –        
velegnet som 2.årshvede. 
 
 

 
 
 
Chevignon – robust og højtydende. 
Velegnet som 2. årshvede. Tidlig høst-
moden og rapssåning efterfølgende. 
 
KWS Lili Brød –  kombinerer højt udbyt-
te og høj kvalitet- møllernes foretrukne 
brødhvede. Kort og stift strå – busk-
ningstype. 
 
Sortsblanding – Pondus, Informer, 
Momentum. Unik sammensætning af 
robuste sorter.  
 
Vinterbyg. 
 
Bordeaux Mn –  2 radet med højt udbyt-
te, god resistens mod bygrust. 
 
SY Kingsbarn –hybrid - 6 radet med 
højt udbytte – mangantolerant og robust. 
 
Vinterrug. 
KWS Berado –  hydrid – PollenPlus,– 
højtydende, med god stråstyrke 
 
KWS Vinetto – hybrid – PollenPlus - 
højtydende med god resistens og kom-
paktvækstrytme.God stråstyrke 
 
 
Vinterraps. 
 
Artemis – hybrid  – højtydende, kraftig 
efterårsvækst – velegnet til sen etable-
ring. 
 
DK Expansion – hybrid - højtydende, 
med god resistens. Velegnet til sen 
etablering.  
 
PT303 – hybrid - nyhed - højt udbytte – 
tolerant for knoldbægersvamp, medio 
såning.  
 
LG Auckland – hybrid – nyhed - Højt-
ydende med middel efteråstilvækst. 
 
Butterfly – liniesort – højestydende 
linesort. Kompakt vækst og vinterfast. 
 
PT284– hybrid – kålbrokresistent.- 
kompakt vækstrytme, god sundhed. 
 
Ovennævnte vintersæd er NAG´s        
primære sortiment. Se mere på 
www.nag.dk 

Rengøring af kornlagre – K-Obiol ®EC25 

- Foretag grundig rengøring  
- Kemisk bekæmpelse i tomme kornlagre 
- Forebygger angreb af skadedyr 
- Hurtig knockdown effekt 

VINTERSÆD 
2021-2022 
Se mere på 
www.nag.dk 
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