NAG´s 50 års jubilæum blev et tilløbsstykke
Over 600 medlemmer og kunder besøgte NAG til Åbent hus 17. juni i Borup afdeling.
Leverandører og andre samhandelspartnere krydrede dagen med stande og der var
masser af aktiviteter. Desværre lagde regnvejret en dæmper på udendørsaktiviteterne.
NAG takker for den store opbakning og fremmøde i forbindelse med jubilæet.

Ny høst i vente
I skrivende stund melder ferieperioden sig, men om kort tid går det løs med årets høst.
NAG gør alt for at få så smidig og hurtig en høstindlevering som mulig for dig – planlæg
din høst i god tid. Informer traktorfører hvem de kører for – kundenummer og navn, samt
vognens indhold – art og sort!
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Høstinformation 2015
Årets høstbetingelser – Høst 2015 – ligger klar på www.nag.dk fra ultimo juli.
Vi står klar til at modtage dine afgrøder i Borup- og Dønnevældeafdeling.
Bemærk – Dønnevældeafdeling holder ferielukket i uge 27 og uge 28.

Korrekt placering af markpressenning
placeres på kort stub m. 50 cm overlæg

Afhentning af korn på marken

Fast kørevej

For at vi kan afhente kornet hurtigt og effektivt er det vigtigt, at bunkerne ligger hensigtsmæssigt op til kørefast vej – parallelt med vejen, så bilen kan holde på fast vej under
læsning – så høj en bunke som muligt – ikke under træer m.m.
Dette sikrer afhentning til rette tid!
Kornbunker der ligger uhensigtsmæssigt og derfor kræver uforholdsmæssig lang tid til at
suge eller grabbe op, afhentes på timeløn!
Derfor – planlæg nu inden høsttravlheden, hvor kornet skal lægges i bunke.

Høstens tid – en travl tid
Har du husket at få fyldt dieseltanken op inden det går løs – ring til NAG og få bestilt
dieselolie til høst.
Markpressenninger til årets høst købes hos NAG.
Korntestere – NAG har fugtighedsmålere – sikrer at du kan køre når kornet er tørt –
utrolig nemme at betjene.
Bindegarn – NAG lagerfører bindegarn til småballe- og storballepressere.
Wrapfolie – NAG lagerfører wrapfolie til små og store baller.

Leveringer i ferien - bestil i god tid !
Husk bestillingsfrist senest kl. 12, 2 hverdage før levering.
Bemærk - LandBOtikken er åben i Borup- og Helsingeafdeling, for afhentning af foder.

Tilkørselsforhold på ejendomme.
NAG leverer varer ud med store lastbiler. Det er vigtigt
at vejforhold og vejbredde bliver vedligeholdt med beskæring af træer og buske, således at lastbilerne ikke
beskadiges ved leverancer.
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Bestil din vintersæd nu !
Vi har robuste sorter med topudbytter.
Mariboss og KWS Cleveland til tidlig
levering –
Ring og forhør.

Planteavl
Normal til sen høst
Sommervarmen har ladet vente på sig i
år og intet tyder på tidlig høst. Såfremt
du selv skal have korn på lager, bør disse omhyggeligt rengøres og efterfølgende sprøjtes med K-Obiol®EC25.

Gødning
direkte fra skib!
Ring og bestil!

Oxitril CM udgår og
har salgsforbud 28-82015. Midlet må anvendes frem til 28-82016 og er en uvurderlig resistensbryder.
Dæk dig af nu!

Lovpligtige efterafgrøder / MFO
Efterafgrøder har en N gevinst på 15-30
kg N/ha ved rettidig etablering.
NAG anbefaler olieræddike som efterafgrøde / mellemafgrøde. Bemærk, at mellemafgrøder skal etableres senest 20.
juli og må ompløjes efter 20. september.
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 olieræddike og honningurt.
Gødning fra skib NAG får gødningsskib juli/august– ring
og forhør.
Bemærk - gødningsåret 14/15 slutter
pr. 31-7-15.
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.
Nedvisning før høst
Nedvisning med Roundup før høst kan
være nødvendigt for at bekæmpe kvik
og andet ukrudt eller for at gøre marken
ensartet høstmoden.
Vi anbefaler 14 dage før forventet høst:
Roundup Flex 2,2 l/ha
Bemærk - Brødkorn og Maltbyg må
ikke sprøjtes med Roundup før høst!
Bemærk, at der i raps er mulighed for tilsætning af ”lim” med midlet Pod-Stick,
der reducerer frøspild. Ring og forhør.
Snegle
Den milde vinter og det kølige forår har
givet gode betingelser for sneglevækst.
NAG fører sneglekorn, til bekæmpelse
af agersneglen.
Raps – en udfordrende afgrøde

5 bud på en god rapsmark.
1. Valg af stabil rapssort!
2. Tidlig såning i godt såbed uden
udsigt til store regnmængder i
dagene efter såning.
3. Ukrudtsbekæmpelse obligatorisk 0-3 dage efter såning.*
Skadedyrsbekæmpelse - rapsjordlopper og snegle efter behov
4. Raps gødes med 40-60 kg N +S
evt. som NPK
5. Raps styres i vækst med gødning og evt. vækstreguleres.
*Ukrudtsbekæmpelse i raps udføres 0-3
dage efter såning med 0,2 l/ha Command CS + 0,44 l/ha Stomp CS.
Efterfølgende spildkornsbekæmpelse
med 0,25 l/ha Agil. Rapsjordlopper bekæmpes med Karate 2,5 WG.

Vintersæd 2015
Vinterraps
SY Carlo – hybrid – højt stabilt udbytte.
Arazzo – hybrid – højtydende.
DK Exalte– hybrid– nyhed –højt udbytte
DK Extrovert – hybrid – stærke skulper.
Mentor – hybrid – kålbrokresistent !
Quarts – linie – kort og stivstrået.
Bestil rapsfrø nu og vær sikker på at få
det bejdset med CruiserRaps eller Modesto (dispensation) mod rapsjordlopper. Rapsjordsloppeangreb forventes
kraftige til denne sæson!!
Vinterhvede
Mariboss – stabilt udbytte og vinterfast.
Torp– nyhed- højtydende.
Jensen – god sundhed og udbytte.
Nakskov – tidlig moden og højtydende.
KWS Cleveland – højtydende.
Ovennævnte sorter er bejdset med
bejdsemidel Celest Formula M.
Mulighed for Lattitudebejdset udsæd af
Mariboss og Torp – bestil nu!
Vinterbyg
Meridian 6r Mn – robust og højtydende.
KWS Infinity 2r Mn – stabilt udbytte.
Wootan – 6 r - hybrid – tidlig såning.
Vinterrug
Palazzo – hybrid – stabilt udbytte
SU Mephisto – hybrid - højtydende
Herakles – liniesort Ovennævnte er NAG`s primære sortiment. Kontakt NAG for en såsædssnak.
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