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Høsten 2018 – tørkens barske realitet 

Høsten 2018 blev absolut ikke noget at skrive hjem om og tørkens barske realiteter kom 
for alvor på bordet i form af lave udbytter. Aldrig har vi høstet så tidligt og aldrig været 
færdig så hurtigt- med udbytter som er katastrofalt lave! I mange tilfælde blev halvt nor-
maludbytte høstet – naturligvis med store variationer. Samlet set har NAG modtaget 60 
% af foregående høstår. 
Kvaliteten af årets avl har også svigtet i stor stil – specielt i maltbyggen har for højt  
proteinindhold kasseret avlen til foderbyg.  
Græsarealerne står alle steder afsvedet og hvorvidt der kommer gang i dem igen beror 
på kommende nedbørsmængder! 
Nu ser vi fremad mod etablering af nye afgrøder til høst 2019, men det kræver at der 
kommer nedbør i pæne mængder i nær fremtid, så såbedets beskaffenhed og fremspi-
ringsforhold er perfekte. 
I skrivende stund afventer vi i spænding afgørelse på MFO-efterafgrøder i forhold til så-
ningsfrist 20. august. Ingen tvivl om at der er kvælstof tilbage i jorden, men hvad er for-
nuften i at etablere efterafgrøder, som under disse ekstremt tørre forhold ikke vil kunne 
spire. Vi håber og forventer, at Landbrugsstyrelsen i meget nær fremtid dispenserer fra 
dette krav, således at den grønne støtte ikke kommer i fare hos den enkelte landmand. 

Kornafregning  

Korn, raps, ærter og hestebønner ligger lagerfrit frem til 15. september 2018. Derefter be-
regnes lagerleje med dkk 0,80 pr. halve måned og lagersvind, såfremt afregning ikke er 
aftalt. Kornet kan oplagres frem til og med 30-6-2019.  

Leveringserklæringer  

Har du husket at aflevere leveringserklæring omkring bæredygtighed på leveret 
rapsfrø og hvede. Såfremt du ikke har erklæring kan de afhentes i afdelingerne. 

 

Heste - insektbekæmpelse 

Vejret giver gunstige forhold til insekterne, og varmen gør at insekterne søger intenst 
mod dyrene for at finde fugt!. LandBOtikken har flere effektive midler - blandt andet kan 
anbefales naturproduktet Sommer Deo fra Ekholm, der er basseret på finsk birkebarks 
olie, samt urter og rødder, der effektivt men skånsomt afskrækker diverse insekter. Som-
mer Deo er let at anvende og fedter ikke dyrets pels. 
Alternativt har vi også Ultra Shield, der ikke bare afskrækker, men også bekæmper insek-
ter som kvægmyg, stikfluer, plantageflue, myg, lus, tæger, lopper og klæg. Som et af de 
eneste produkter kan Ultra Shield også benyttes forebyggende mod behandling af mitter 
og er derfor et oplagt valg i bekæmpelsen af sommereksem. Ultra Shield kan også bru-
ges på hunden, men er giftig for katte, hvorfor den under ingen omstændigheder må be-
nyttes til dem. 
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Stedet hvor landmænd handler. 

Lad energien komme fra NAG –  

Agrodiesel, AdBlue, Olie og 

Træpiller 

Bestilles i LandBOtikken. 
 

Mød HorsePro på Store Hestedag 
Roskilde Dyrskueplads 1. og 2. sept. 2018. 
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Planteavl   

Så blev tørken en barsk realitet     

Længe har vi kunnet registrere dårlig 
vækst i samtlige afgrøder grundet mang-
lende nedbør. Ved høst blev de mange 
dårlige udbyttemæssige forudsiglser til 
barske realiteter. Vækst- og Høståret 
2018 bliver ikke husket for noget godt og 
bør gå i glemmebogen hurtigst muligt. 
Vi må se fremad mod 2019. 
 
Lovpligtige efterafgrøder / MFO 
Det uden tvivl en god ide at få etableret 
efterafgrøder dette efterår – efter det tør-
re forår, er der næppe spist op af N! Det 
kræver dog, at der kommer nedbør til 
spiring! 
Efterafgrøder har en N gevinst på 15-30 
kg N/ha ved rettidig etablering.  
NAG anbefaler olieræddike eller Hon-
ningurt som efterafgrøde. Efterafgrøder 
af ovennævnte skal være etableret se-
nest 20. august.  
Jo bedre etablering - jo højere N gevinst! 
MFO-efterafgrøder skal bestå af mindst 
2 arter – her tilbyder NAG blandingen 
”Blågul” af 90 %olieræddike og 10 % 
honningurt. 
 
Gødning direkte fra skib -  
NAG får gødningsskib  
August/September– ring og forhør.  
 
Kalk – multifunktionelt næringsstof 
Kalkmangel er den hyppigste årsag til 
for lavt udbytte i Nordsjælland! Pletter 
med dårlig vækst kan som oftest spores 
til lave reaktionstal. 
Kalk og få maximalt udbytte.  
 
 
Snegle 
Snegleforekomsten er pt. lav. Fugtige 
forhold fremadrettet vil imidlertid ændre 
dette billede. Vær klar og på forkant! 
NAG fører SluXX HP-sneglekorn, til be-
kæmpelse af agersneglen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vintersæd 2018 
 
Vinterraps 
DK Expansion – hybrid - højtydende, 
med god resistens. Velegnet til sen 
etablering.  
Dariot – hybrid  – kraftig efterårsvækst – 
velegnet til sen etablering. 
PT 256 – hybrid – højt stabilt udbytte – 
velegnet til tidlig såning.  
Butterfly – liniesort – højestydende 4 år. 
i træk, meget kompakt vækst  og vinter-
fast. 
SY Alibaba – hybrid – kålbrokresi-
stent. 
 
Vinterhvede 
Torp – meget højtydende og velegnet til 
tidlig såning – kompensationstype. 
Kalmar – højtydende buskningstype 
med sundhed i særklasse. 
Informer – nyhed – meget højtydende 
og særdeles sund.  
KWS Lili –  kombinerer højt udbytte og 
høj kvalitet- kan bruges til brød.. Kort og 
stift strå – buskningstype. 
Mulighed for Lattitudebejdset udsæd af 
vinterhvede Torp – bestil nu! 
 
Vinterbyg 
KWS Infinity Mn –  2 radet med højt 
udbytte, god resistens mod bygrust. 
KWS Meridian Mn – 6 radet med højt 
udbytte – mangantolerant og robust. 
Galileoo Mn -6 radet -hybrid – egner sig 
til tidlig såning. 
 
Vinterrug 
KWS Vinetto – nyhed – ny generation 
hybrid – PollenPlus - højtydende med 
god resistens og kompakt vækstrytme. 
KWS Bono –  hydrid – PollenPlus,– 
højtydende, med god stråstyrke - tørke-
resistent.   
Rubin – linie – højtydende, god stråstyr-
ke og god resistens. 
 
Ovennævnte er NAG`s primære sorti-
ment. Kontakt NAG for en såsædssnak.  

Gødning  
direkte fra skib! 

 
Ring og bestil! 

 
 
 

Bestil din vintersæd nu ! 
Vi har stærke sorter med topudbytter.   
Torp, Kalmar og KWS Lili  
til tidlig levering.  
Se mere på www.nag.dk 
Ring og forhør. 

Bestil din kalk nu 
og høst udbyttet 
allerede til næste 

sæson! 

 

Økologisk såsæd 
 

Ring og forhør! 


