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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! Husk, at vogne skal rengøres før transport af korn! 

Høstinformation 2016 

Årets høstbetingelser – Høst 2016 – 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 markpresenning 
        placeres på kort stub m. 50 cm overlæg  

Afhentning af korn på marken 

For at vi kan afhente kornet hurtigt og effektivt er det vigtigt, at bunkerne ligger  hen-
sigtsmæssigt 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! 

Høstens tid – en travl tid  

Har du husket at få fyldt dieseltanken op inden det går løs – ring til NAG og få bestilt!   
Markpressenninger til årets høst købes hos NAG. 
Korntestere – NAG har fugtighedsmålere – sikrer at du kan køre når kornet er tørt.  
Bindegarn – NAG lagerfører bindegarn til små- og storballepressere samt rundballenet. 
Wrapfolie – NAG lagerfører wrapfolie til små og store baller. 

Nyhed til heste 

Vi har udvidet vores sortiment fra det svenske foderfirma Krafft, og har nu både flere 
sækkevarer, samt tilskudsprodukter på lager. Ring og hør nærmere, eller kig ind i en af 
vores butikker. 

Gå sommeren i møde med HorsePro urteserien! 

Sommeren er over os med alt hvad det indebærer, de fleste heste er kommet på græs, 
og det kan medføre nogle ekstra overvejelser i ens management. Det er meget individuelt 
fra hest til hest, og race til race hvor længe hesten kan tåle og gå på græs, samt hvilke 
behov den måtte have derudover. 
HorsePro urteserie kan dække den enkelte hests behov, hvad enten det er vitaminer og 
mineraler der er brug for, eller et ekstra tilskud til at understøtte sygdomsforløb, som ek-
sempelvis forfangenhed eller en forgiftning. 
HorsePro Cleaning Care 
Efter et sygdomsforløb eller forgiftning, er dette produkt meget velegnet som en udrens-
ningskur. Blandingen kan virke som supplerende tilskud ved foderforstyrrelser. Den unik-
ke kombination af toxinbindere og urter, kan hjælpe til at rense kroppen og virker genop-
byggende på fordøjelsen. Kontakt altid dyrlæge ved mistanke om sygdom eller ved tvivl 
om hestens almene tilstand. 500 gr kr. 399,- inkl. moms. 1 kg kr. 1075,00,- inkl. moms.   
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Fast kørevej 

   

Leveringer i ferietiden varetur – bestil i god tid. Husk bestillingsfrist senest kl. 12 – 2 hverdage før le-
vering jævnfør vareturskalender. 
Bemærk – LandBOtikken er åben i Borup- og Helsingeafdeling for afhentning af foder hele sommeren! 

http://www.nag.dk/
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Planteavl   

Tørken fremmer høsten   

Tørken har sat sit præg i landskabet og 
jordens bonitet kommer virkelig til ud-
tryk!. Specielt vårsæd er ramt af tørke-
skader. 
Såfremt du selv skal have korn på lager, 
bør disse omhyggeligt rengøres og efter-
følgende sprøjtes med K-Obiol®EC25.  
 
Lovpligtige efterafgrøder / MFO 
Efterafgrøder har en N gevinst på 15-30 
kg N/ha ved rettidig etablering.  
NAG anbefaler olieræddike som efteraf-
grøde / mellemafgrøde. Bemærk, at mel-
lemafgrøder 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 faldet i pris -  
NAG får gødningsskib  
August/September– ring og forhør.  
Bemærk - gødningsåret 15/16 slutter 
pr. 31-7-16. Har du husket at fylde 
kvoten op? 
 
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 eller Roundup 
PowerMax 1,4 kg/ha –kvikbekæmpelse. 
 
Bemærk - Brødkorn og Maltbyg må 
ikke sprøjtes med Roundup før høst!  
 
Snegle 
På trods af tørt vej indtil dato er snegle-
problematikken kommet for at blive! 
NAG fører Sluxx-sneglekorn, til bekæm-
pelse af agersneglen. 

 Raps – en udfordrende afgrøde 
7 bud på en god rapsmark. 

1. Sundt sædskifte. 
2. Valg af stabil rapssort! 
3. Tidlig såning i godt såbed uden 

udsigt til store regnmængder i 
dagene efter såning.   

4. Ukrudtsbekæmpelse obligato-
risk 0-3 dage efter såning.*  

5. Skadedyrsbekæmpelse - raps-
jordlopper og snegle efter behov 

6. Raps gødes med 40-60 kg N +S  
             evt. som NPK 

7. Raps styres i vækst med gød-
ning og evt. vækstreguleres. 

 
*Ukrudtsbekæmpelse i raps udføres 0-3 
dage efter såning med 0,2 l/ha Com-
mand CS + 0,44 l/ha Stomp CS. 
Efterfølgende spildkornsbekæmpelse 
med 0,25 l/ha Agil.  
 

Vintersæd 2016 
 
Vinterraps 
SY Carlo – hybrid – højt stabilt udbytte. 
Arazzo – hybrid – højtydende. 
DK Exalte– hybrid– højt udbytte              
Fencer –nyhed - hybrid – kan sås sent 
PT256 – nyhed – hybrid – så tidligt         
Quarts – linie – topudbytte, nem høst 
SY Alister – hybrid – kålbrokresistent ! 
 
Rrapsfrø er bejdset med CruiserRaps el-
ler Modesto mod rapsjordlopper. Raps-
jordsloppeangreb forventes kraftige til 
denne sæson!! 
 
Vinterhvede 
Mariboss – stabilt udbytte og vinterfast.  
Torp – største sort i DK, højtydende. 
Nuffield – nyhed – højt udbytte.  
KWS Lilli – nyhed – kvalitetshvede 
KWS Cleveland – højtydende og tidlig.  
 
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 
KWS Bono – hybrid – stabilt udbytte 
SU Performer – hybrid - højtydende  
Herakles – liniesort -  
 
Ovennævnte er NAG`s primære sorti-
ment. Kontakt NAG for en såsædssnak.  

Gødning  
direkte fra skib! 

 
Ring og bestil! 

 
 
 

VINTERSÆD 
2016 

Se mere på 
www.nag.dk 

 
 

Bestil din vintersæd nu ! 
Vi har stærke sorter med topudbytter.   
Mariboss og KWS Cleveland til tidlig 
levering –  
Ring og forhør. 

Bestil din kalk nu 
og høst udbyttet 
allerede til næste 

sæson! 


