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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 altid skal rengøres før transport af korn! 

Høstinformation 2017 

Årets høstbetingelser – Høst 2017 – 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.  

Maskinpark opdateret 

NAG har købt ny gummiged pr. 1 juni, som primært kommer til at køre i NAG Dønnevæl-
deafdeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gå sommeren i møde med HorsePro mineraler! 

NAG har bredt sortiment af mineraler og mineralbolsjer til heste på græs. 
Kom forbi og se vores store udvalg.   
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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! 

 

Stedet hvor landmænd handler. 

http://www.nag.dk/
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Planteavl   

Vækst     

Maj måneds nedbør har virkelig sat tur-
bo på væksten – det tegner rigtigt godt.   
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 eller Hon-
ningurt som efterafgrøde / mellemafgrø-
de. 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 90 %olieræddike og 10 % 
honningurt. 
 
Gødning direkte fra skib -  
NAG får gødningsskib  
August/September– ring og forhør.  
Bemærk - gødningsåret 16/17 slutter 
pr. 31-7-17. 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 
Fugtig forsommer har givet optimale for-
hold for snegle. NAG fører Sluxx-
sneglekorn, til bekæmpelse af agersneg-
len. 

 
Ny godkendelse i raps - Belkar 
Belkar godkendt til ukrudtsbekæmpelse i 
raps fra stadie 12-30 – flexibelt sprøjte-
vindue – god effekt på Kamille, Hyrdeta-
ske, Burresnerre, Valmue og Storke-
næb. 
 

Vintersæd 2017 
 
Vinterraps 
DK Exalte– hybrid– højt udbytte, med 
god resistens. Velegnet til sen etablering             
Dariot– nyhed - hybrid – kraftig efter-
årsvækst – velegnet til sen etablering 
SY Carlo – hybrid – højt stabilt udbytte-
og sund – ingen lejesæd – nem at høste 
Butterfly –nyhed - linie – meget højt-
ydende, kompakt og vinterfast. 
Quarts – linie – topudbytte, kort og stiv-
strået  
SY SY Alibaba – hybrid – kålbrokresi-
stent 
 
Rapsfrø er bejdset med CruiserRaps  
mod rapsjordlopper. Rapsjordsloppean-
greb forventes moderate til kraftige til 
denne sæson!! 
 
Vinterhvede 
Torp – meget højtydende og velegnet til 
tidlig såning.. 
Kalmar – nyhed – højtydende busk-
ningstype med sundhed i top. 
Mariboss – stabilt udbytte og vinterfast.  
KWS Lilli – kombinerer højt udbytte og 
kvalitet. Kort og stift strå. 
KWS Cleveland – højtydende og tidlig.  
 
Ovennævnte sorter er bejdset med  
bejdsemidel Celest Formula M. 
Mulighed for Lattitudebejdset udsæd af 
vinterhvede – 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 
KWS Florano – nyhed - hybrid - højt-
ydende med kompakt vækstrytme 
Rubin – liniesort – god stråstyrke 
 
Ovennævnte er NAG`s primære sorti-
ment. Kontakt NAG for en såsædssnak.  

Gødning  
direkte fra skib! 

 
Ring og bestil! 
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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! 


