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 Lad energien komme fra NAG –  

Generalforsamling 

NAG har afholdt generalforsamling 29. september 2020.  
Der var ingen udskiftninger i bestyrelsen. 
Niels Christensen og Jan Andersen blev genvalgt til bestyrelsen og Jan Brunholm blev 
genvalgt som suppleant til bestyrelsen. 
Bestyrelsen har konstitueret sig med Niels Christensen som formand og Niels Chr. Møl-
legård som næstformand. Christoffer Mouritsen blev valgt til medlem i forretningsudval-
get.  

Foreningens økonomi  

Regnskabet, der godkendtes på årets generalforsamling, udviste et overskud på  
kr. 2.814.000,-. 
Generalforsamlingen besluttede, på bestyrelsens indstilling, at konsolidere virksomheden 
med overskuddet.  

NAG Dønnevældeafdeling lukkes fredage  

Udenfor sæson lukkes NAG Dønnevældeafdeling fredage gældende fra 2. oktober 2020 
frem til ca. 1. marts 2021, for at afvikle overarbejde fra høst 2020.  

Vintervarmen fås hos NAG 

NAG har gode priser på træpiller. Desuden føres fyrings- og dieselolie fra Circle K, samt 
smøreolie fra Fuchs. Ring og forhør. 

Rengøring maskinpark 

LandBOtikken fører 5 L autoshampoo med stort indhold af voks, som sikrer pleje 
og stor vaskeeffekt. Prøv det - 5 ltr for kun kr. 175,-. 

Poul Mjelva gået på pension 

Poul Mjelva har valgt at gå på pension pr. 1. oktober 2020 efter 14 års ansættelse.         
Vi ønsker Poul nogle gode pensionist år frem i tiden. 

HorsePro – fodringssæson skudt i gang 

Efter en lang sommer med heste på græs er mange hesteejere begyndt at fodre med 
krybbefoder og wrap. Opstartsfasen med wrap kan skabe lidt problemer med løs mave. 
Det er vigtigt at få styr på den vandige gødning hurtigst muligt for at forhindre skade på 
tarmcellerne. Først og fremmest skal man undgå at fodre med store mængder sukker og 
stivelse, introducere wrappen langsomt og i stedet give hesten flere hyppige måltider be-
stående af letfordøjelige fiberkilder som f.eks. hø, roepiller, grønpiller, fiberpiller, Fiber 
Mash eller lignende. Det er vigtigt at hesten får masser af grovfoder – minimum 1,75 kg 
pr. 100 kg hest. Da hesten taber en masse salte gennem den beskadigede tarm, kan det 
være en god idé at supplere den med nogle elektrolytter. Husk altid at give hesten ad-
gang til rent drikkevand og en saltsten. 
Probiotika og Prebiotika kan være med til at genoprette en god mikroflora i bagtarmen. 
Vores blandinger HorsePro Sport, Senior og Unique indeholder Leuvucell, levende gær-
celler, som etablerer vækst af gode bakterier i bagtarmen. Blandingerne HorsePro Sport, 
Compete & Care, Easy Nature, Ice Gold, Elite og Unique indeholder Prebiotikum i form af 
Agrimos, som forhindrer uønskede bakterier i at kolonisere sig i tarmsystemet. Det kan 
tage op til 4-6 uger før man oplever effekten af et Pre- og Probiotikum.  
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Lad energien komme fra NAG –  

Agrodiesel, AdBlue, Olie og 

Træpiller 
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Planteavl   
Hurtig etablering af vintersæd 
Etableringen af vintersæd er forløbet 
meget hurtigt grundet en stabil periode. 
Kun sliddelskontoen har været overbe-
lastet grundet den hårde og tørre jord! 
Nedbøren har heldigvis også fundet vej 
til området igen, så pt. har vi har noget 
nær ideelle forhold til etablering og op-
følgning!  
Husk fokus på og bekæmpelse af lus og 
rapsjordloppens larve, ukrudtsbekæmp-
else og eventuelt ekstra gødning! Sam-
tidig bør micronæringskontoen, herunder 
mangan, fyldes op – da store og kraftige 
afgrøder har stort behov!  
  
Markedsorientering 
Fundamentalt er kornhøsten på ver-
densplan stor, med store kontinentelle 
variationer. Den europæiske kornhøst 
har været moderat og det kan logistik-
mæssigt medføre højere priser spora-
disk. Rapsprisen tester højere niveau pt. 

Gødning direkte fra skib. 

NAG får løbende gødning hjem fra skib. 
Ring og bestil. 

Planteværn efterår 

Vintersæden er hurtigt og forholdsvis tid-
ligt etableret. Flere løsningsmodeller er 
aktuelle!  
 
Vi anbefaler som udgangspunkt til alt 
korn i stadie 11-12 – synlige kørespor.  
 
1,0 l/ha Boxer + 0,05 l/ha Legacy/DFF 
+ 0,25 l/ha Maya  
 
 + evt. lus 0,15 kg/ha Lamdex  
 
Bemærk, at i vinterbyg med græsukrudt 
bør dosis af Boxer øges til min. 1,5 l/ha, 
da forårssupplering oftest er utilstræk-
kelig. 
 

Ukrudt raps  

Belkar er god til bekæmpelse i raps mod 
tokimbladet ukrudt som hyrdetaske,  
kamille, burresnerre, storke- og hejre-
næb, kornblomst, valmue og fuglegræs. 
 
0,4 -0,5 l/ha Belkar (raps. 6.bladstadie)  
 
Evt. tilsættes 0,2 kg/ha Lamdex mod 
rapsjordloppens larve!! 
 

Raps – Kerb 400 SC  

Kerb 400 SC i raps godkendt for perio-
den 1. november - 31. december 2020. 
Bestil nu! 

Snegleangreb 

Snegleangrebene har været få, men lo-
kalt moderate angreb, som forstærkes af 
fugtigt vejr. Tjek derfor fortsat dine mar-
ker! 
Bekæmpelse sker via spredning af 
sneglekorn SLUXX - dosering 5-7 kg/ha.  

Mikronæringsstoffer 

Manganmangel optræder ofte kraftigt 
ved tidlig etablering. Dette skyldes ofte 
løse jorde med manglende pakning og 
dels områder med højt reaktionstal, hvor 
planterne vokser sig ind i mangelsymp-
tomer. Der sprøjtes på så meget blad-
materiale som muligt! 
 
Vi anbefaler: 
2 kg/ha Mangansulfat/1 l/ha Mangan- 
nitrat 235 + 2 kg/ha EPSO Microtop + 
0,1 l Agropol pr. ha. 

 

Jordbrugskalk  

Vi leverer og spreder magnesiumkalk og 
almindelig jordbrugskalk. 
Husk - kalk er det vigtigste multinæ-
ringsstof vi har! 
 
 
FÅ BEDRE RÅD – SPØRG NAG. 


