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Maj kulde gør laderne fulde 

De fleste af vores afgrøder står rigtigt flot, hvad enten vi taler om vinterraps, vintersæd el-
ler vårsæd. Vi kan håbe at det gamle ordsprog ” Maj kulde gør laderne fulde” holder stik!!  
Det er dog meget vigtigt fortsat at have fokus på afgrødernes sundhed svampemæssigt 
og forsøge at holde bladmassen sund så længe som muligt, for at sikre maximal kerne-
indlejring. Gulrust har i vinterhvede i visse sorter i år givet store udfordringer!  
Skadedyr, som lus og kornbladbillens larve, skal også følges nøje. 

NAG´s stand på Roskilde Dyrskue godt besøgt 

Rigtig mange kunder og nye potentielle kunder besøgte NAG´s stand på Roskilde Dyr-
skue, som havde besøgsrekord med 113.017 besøgende. 
De heldige vindere af vores konkurrencer var: 
Gødningssæk – Sokhøj  Hestecenter, Holbæk og Pedaltraktor – Sara Landes, Ringsted.  

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. 

NAG modtager Økologisk korn i høst 

Som noget nyt modtager NAG økologisk korn i høst i NAG Helsingeafdeling. 
Ring før høst og aftal levering/afhentning af økologisk korn.   

  

Afregning af oplagte beholdninger korn 

Jævnfør NAG´s høstbetingelser skal alle oplagte korn- og rapsbeholdninger 
afregnes senest 30-6-2019. 
 

Nyt produkt i HorsePro-serien  

HorsePro Compete er et nyt kornfrit pelleteret foder målrettet sportsheste. Med kun 3,5 % 
stivelse og 5,3 % sukker er blandingen ideel til heste, der ikke tåler høje niveauer af det-
te. Energien kommer fra en bred vifte af fiberkilder og olie; desuden er blandingen tilsat 
antioxidanter for at modvirke at musklerne syrer til. Blandingen fungerer godt til kræsne 
heste. Kun 199,- for 25 kg. 

 

Besøg NAG´s webshop  

HUSK - du har mulighed for at handle på vores webshop. 
Du kan besøge vores webshop via www.nag.dk eller https://kundeportal.nag.dk/index.php 

Dønnevældeafdeling ferielukket uge 27 og 28 

Dønnevældeafdelingen holder ferielukket uge 27 og 28 (1.juli-12.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.  
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Lad energien komme fra NAG –  

Agrodielsel, Olie og Træpiller 

Bestilles i LandBOtikken. 
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Rengøring af kornlagre – K-Obiol ®EC25 

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

http://www.nag.dk/
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Planteavl   

Grødevejr 

Med sidste års skræmmebillede af høst-
udbytter ihukommelse, kan det være 
svært at få armene ned over afgrøder-
nes tilstand i øjeblikket. Uanset hvor 
man kigger hen, så står afgrøderne flot, 
men man skal huske på at arbejdet skal 
gøres færdigt! I kommende tid skal 
svampesprøjtningen afsluttes, for at sik-
re maximal kerneindlejring 
 
Aksbeskyttelse 
Aksbeskyttelsen er den vigtigste af alle 
svampesprøjtninger. Den skal beskytte 
de øverste blade og akset frem til høst 
og sikre maximal kernefyldning. 
 
Vi anbefaler i hvede: 
0,45 l/ha Propulse / 0,45 l/ha Viverda + 
Ultimate /  0,45 l/ha Bell evt. i kombinati-
on med Orius eller Armure ved gulrust. 
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 samt BLÅGUL 
(blanding af 90 % olieræddike og 10 % 
honningurt, til opfyldelse af MFO-
efterafgrøde), samt honningurt på lager. 
 
Vintersæd 2019 
 
Vinterhvede 
 
Torp – meget højtydende og velegnet til 
tidlig såning – kompensationstype. 
 
Kalmar – højtydende buskningstype 
med god sundhed. 
 
Informer –  meget højtydende og sær-
deles sund. Kan bruges til brød. 
 
KWS Lili –  kombinerer højt udbytte og 
høj kvalitet- kan bruges til brød.. Kort og 
stift strå – buskningstype. 
 
Chevignon – nyhed – robust og højt-
ydende. Velegnet som  2. årshvede. 
 

 
 
 
 
 
Vinterbyg. 
 
KWS Infinity Mn –  2 radet med højt 
udbytte, god resistens mod bygrust. 
 
KWS Meridian Mn – 6 radet med højt 
udbytte – mangantolerant og robust. 
 
SY Galileoo Mn -6 radet -hybrid – egner 
sig til tidlig såning. 
 
Vinterrug. 
 
KWS Vinetto – ny generation hybrid – 
PollenPlus - højtydende med god resi-
stens og kompaktvækstrytme. 
 
KWS Loretto –  hydrid – PollenPlus,– 
højtydende, med god stråstyrke 
 
Vinterraps. 
 
DK Expansion – hybrid - højtydende, 
med god resistens. Velegnet til sen 
etablering.  
 
Artemis – nyhed - hybrid  – kraftig ef-
terårsvækst – velegnet til sen etable-
ring.. 
 
RGT Guzzi – nyhed -  hybrid – højt sta-
bilt udbytte – velegnet til tidlig såning.  
 
Butterfly – liniesort – højestydende 3 år. 
i træk, meget kompakt vækst  og vinter-
fast. 
 
SY Alibaba – hybrid – kålbrokresi-
stent. 
 
Ovennævnte vintersæd er NAG´s        
primære sortiment. Se mere på 
www.nag.dk 
 
Bindegarn, Net, Wrapfolie 
NAG lagerfører bindegarn, net og wrap-
folie i alle gængse størrelser. 
 
 
  
  

FÅ BEDRE RÅD –  
SPØRG NAG! 

VINTERSÆD 
2019 

Se mere på 
www.nag.dk 
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