NAG Dønnevælde afdeling holder
lukket fredage frem mod høst.

Lad energien komme fra NAG –
Træpiller, Brændsel og Olie.
Bestilles i LandBOtikken

Kølig april

Nyhedsbrev Maj 2021

Afgrødetilvæksten har været stærkt begrænset af den sparsomme temperatur og forsatte
nattefrost langt ind i april måned. Fremspiringen af vårsæd har været langsom grundet
lav jordtemperatur og vi har sået over et langt interval. Vi går alle og venter på forårstemperaturer, der giver vækst og samtidig har vi også brug for nedbør i nær fremtid.
I år ses der stor variation på sortsniveau i forhold til overvintring. Specielt den sene frostperiode ultimo februar med sparsomt eller ingen snedække, har skilt fårene fra bukkene
og vist os, at vinterfasthed fortsat ikke er en by i Rusland, men er en ekstrem vigtig faktor
i forhold til sortsvalg. Se vores sikre sortsvalg på www.nag.dk. Samtidig har bladlus i det
milde efterår spredt havrerødsot i større eller mindre omfang på tidligt sået vintersæd,
hvor der ikke har været focus på smittekilden.

Status – NAG holder lukket mandag 31. maj
Grundet status lukker NAG mandag 31. maj fra kl. 12.00. Lukningen gælder både Borup-,
Dønnevælde- og Helsingeafdeling.

Lukkedage og varetur
NAG holder lukket i alle afdelinger Kr. Himmelfartsdag torsdag 13. maj. Varetur denne
dag køres onsdag/fredag, NAG Dønnevældeafdeling og kontor Helsinge holder lukket
fredag 14. maj. Ligeledes er der lukket 2. pinsedag mandag 24. maj

Giv dine maskiner den bedste olie
NAG forhandler smøreolie fra Fuchs. Vær klar til høsten og få skiftet olien i
god tid. Når kun det bedste er godt nok.
Lige nu har vi gode priser. Ring og forhør.

HorsePro
Vejret bliver langsomt varmere og det betyder et øget antal insekter. Er din hest sensitiv
eller holder du heste i områder, som er plaget af insekter, kan du beskytte hestens sarte
ansigt med en fluemaske og holde insekter fra hestens krop med et insektdækken. Dette
kan give din hest ro og beskytte dem mod smittespredning fra fluer. I LandBOtikken finder du et stort udvalg af fluemasker, insektspray/gel, eksemdækkener og kløestillende
plejemidler.
Vi har assorterede størrelser, modeller og farver.

www.nag.dk
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Planteavl
Lige nu minder vejret mere om efterår
end forår. Forhåbentligt følger snart et
vejrskifte til en travl maj måned i marken. I vintersæden skal der holdes øje
med svampesygdomme, som i takt med
varme og fugt udvikles hurtigt. Vinterrapsen nærmer sig begyndende blomstring og bør svampebehandles, for at
sikre udbyttepotentiale til en høj pris!
Kornmarkedet
Prisbarometret blæser milde vinde ind
over afgrødemarkedet. Specielt rapsmarkedet er positivt.
Markbogen 2021 kan afhentes i vores
afdelinger med forslag til sprøjteplan og
andre relevante oplysninger.
Gødning
NAG har gødning på lager til omgående
levering.
Husk at udnytte din kvælstofkvote –
gødningsåret afsluttes 31-7-2021.
Mikronæringsstoffer
Vinteren har været hård ved en del af
vintersæden – vi ser meget stor forskel
på sortsniveau – og det kræver en ekstra hjælp til afgrøderne i form tildeling af
micronæringsstoffer, da rodnet typisk er
svækket. Optimal forsyning med mikronæringsstoffer er en betingelse for fuldt
udbytte!
Mangan kender vi som mangelsymptom
og vi ved hvordan vi forebygger og afhjælper symptomerne.
De fleste arealer, som dyrkes i vores
område har ikke fået tilført husdyrgødning i mange år og specielt Cu, Zn og
Mg er der mangel på mange steder.

Svampebekæmpelse.
Svampebekæmpelse i vinterraps bliver
højaktuel i år grundet høje rapspriser.
Der køres som minimum på første faldende kronblomster med en kombination af Propulse/ Pictor Active /Amistar.
I vinterhvede bliver nygodkendte Balaya,
Propulse og Prosaro nøgleprodukter
mod septoria.
Ukrudtsbekæmpelse vårsæd
En god bred ukrudtsløsning til vårsæd er
Mustang Forte 0,4 l/ha + Express
/Trimmer 5 gr/ha + Agropol 0,1 l/ha
Manganmangel afhjælpes ved tilsætning
af Mangansulfat, Mangannitrat eller
YARAVita Gramitrel.
Markfrø 2021
NAG forhandler frø fra DLF Trifolium.
Bestil markfrø nu, og vær sikker på at få
den rigtige blanding til din bedrift.
Frøbestillingslisten ses på
www.nag.dk
Jagt og vildt
NAG fører alle former for frø og udsæd
til vildtremiser – ex. vildtmajs, blodkløver, cikorie, honningurt, fodermarvkål og
forskellige vildtblandinger.
Desuden har vi vildtfoderblandinger, mineraler og sliksten.
Kom forbi og bestil fra vort store udvalg.
Wrapplast og bindegarn
NAG fører sortiment af wrapplast, bindegarn og net til kommende sæson.
Ring og bestil.

YARAVita Gramitrel – meget koncentreret mikronæringsstofblanding indeholdende Mn, Cu og Zn, Mg, N.
Anbefalet dosering 1-2 l/ha
Epso Microtop – indeholdende Mg, S, B
og Mn. Anbefalet dosering 3-5 kg/ha
Epso Top / Bittersalt – indeholdende Mg
og S. Anbefalet dosering 3-5 kg/ha
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