Stedet hvor landmænd handler.

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

Nyhedsbrev August 2019

Fuld gang i høsten 2019.
Igen i år blev høsten skudt tidligt i gang grundet en lang periode med tørt og varmt vejr,
men heldigvis indtil videre med tilfredsstillende udbytter. Kornet har været overraskende
hurtigt tørt i de få høstdage der har været indtil nu og der høstes i alle afgrøder. I skrivende stund får vi nedbør, som jo er meget tiltrængt til kommende etablering og tilmed en
velfortjent pause til høstfolk og materiel. Også på græsmarkerne har græsvæksten været
gået helt i stå grundet tørt og varmt vejr – også her er nedbøren meget tiltrængt!
Opholdet i høstvejret kan eventuelt benyttes til at etablere efterafgrøder, som kvitterer
vækstmæssigt for tidlig etablering ved stort N-optag.
NAG modtager for første gang i år økologiske afgrøder i NAG Helsingeafdeling – ring og
aftal nærmere før levering.

Kornafregning
Korn, raps, ærter og hestebønner ligger lagerfrit frem til 15. september 2019. Derefter beregnes lagerleje med dkk 0,80 pr. halve måned og lagersvind, såfremt afregning ikke er
aftalt. Kornet kan oplagres frem til og med 30-6-2020.

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

Aktuelt heste
Sommergræsningen lakker så småt mod enden og mange begynder at supplere hestenes foderration med hø og wrap. Nogle heste er begyndt at tabe huld, mens andre er
blevet lidt for runde – det er nu tid til at få justeret foderplanen til. Hvis du vil have styr på
din hest´s kalorie- og næringsstofindtag generelt, er det en god idé at få taget en grovfoderanalyse af dit hø/wrap. Husk, at grovfoderet udgør omkring 80 % af hestens daglige
foderration i vinterhalvåret. En grovfoderanalyse kan udover at hjælpe med at planlægge
vinterens fodring af hesten bedst muligt, også give en indikation om græsmarken, hvorfra
grovfoderet bjærges, mangler kvælstof eller specifikke mineraler.
Hos NAG kan man få lavet grovfoderanalyser, foderplan til heste samt få rådgivning omkring optimal vedligehold af sine folde.
Husk, at vi desuden fører et stort sortiment i hegnsartikler.

Mød HorsePro på Store Hestedag
Roskilde Dyrskueplads 7. og 8. sept. 2019.
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Planteavl

Økologisk såsæd
Ring og forhør!

Høsten i fuld gang
Igen i år er høsten skudt tidligt i gang og
der høstes nu i alle afgrøder. De første
meldiger omkring udbytter er meget positive – naturligvis med variationer. Den
lange tørkeperiode er nu afløst af en
mere ustabil vejrtype og pt. har vi endelig fået lidt nedbør. Naturligvis ærgerligt
nu da høsten er startet godt op, men
livsvigtig for etablering af nye afgrøder
og vandindhold i jorden.

Gødning
direkte fra skib!
Ring og bestil!
Bestil din kalk nu
og høst udbyttet
allerede til næste
sæson!

Lovpligtige efterafgrøder / MFO
Det uden tvivl en god ide at få etableret
efterafgrøder. Efterafgrøder har en N
gevinst på 15-30 kg N/ha ved rettidig
etablering.
NAG anbefaler olieræddike eller Honningurt som efterafgrøde. Efterafgrøder
af ovennævnte skal være etableret senest 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
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 bekæmpelse af agersneglen.

Bindegarn/Net
NAG lagerfører et bredt sortimet af bindegarn og net.
Ring og forhør.

Vintersæd 2019
Vinterraps
DK Expansion – hybrid - højtydende,
med god resistens. Velegnet til sen
etablering. Skulpeopspringsresistens.
Artemis – hybrid – kraftig efterårsvækst
– velegnet til sen etablering.
Skulpeopspringsresistens.
RGT Guzzi – hybrid – højt stabilt udbytte – velegnet til tidlig såning.
Butterfly – liniesort – højestydende 3 år.
i træk, meget kompakt vækst og vinterfast.
SY Alibaba – hybrid – kålbrokresistent.

Vinterhvede
Informer – meget højtydende og særdeles sund. Kan bruges til brød.
Torp – meget højtydende og velegnet til
tidlig såning – kompensationstype.
Kalmar – højtydende buskningstype
med god sundhed.
KWS Lili – kombinerer højt udbytte og
høj kvalitet- kan bruges til brød.. Kort og
stift strå – buskningstype.
Chevignon – nyhed – højtydende og
robust, god til 2. års hvede.
Mulighed for Lattitudebejdset udsæd af
vinterhvede Torp – bestil nu!
Vinterbyg
Valerie – 2 radet med højt udbytte, udviser stor mangantolerance.
Orwell - 2 radet med højt udbytte .
Galileoo Mn -6 radet -hybrid – egner sig
til tidlig såning.
Vinterrug
KWS Vinetto – ny generation hybrid –
PollenPlus - højtydende med god resistens og kompakt vækstrytme.
KWS Loretto – nyhed - hydrid – PollenPlus,– højtydende, med god stråstyrke .
Rubin – linie – højtydende, god stråstyrke og god resistens.
Ovennævnte er NAG`s primære sortiment. Kontakt NAG for en såsædssnak.

VINTERSÆD 2019
Se mere på www.nag.dk
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