Stedet hvor landmænd handler.
Har du husket at registrere dig i MAB til køb af planteværn?
Se mere på https://mst.dk/kemi/pesticider/anvendelse-af-pesticider/brugereprofessionel-brug/uddannelse-og-autorisation/

Høsten indenfor rækkevidde

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

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 2020

Nyhedsbrev Juli 2020

Årets høstbetingelser – Høst 2020 – ligger klar på www.nag.dk fra ultimo juli.
Vi står klar til at modtage dine afgrøder i Borup- og Dønnevældeafdeling.
Dønnevældeafdeling holder ferielukket i uge 27 og uge 28, undtagen for kornmodtagelse.

Korrekt placering af markpresenning
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!

Høstens tid – en travl tid
Har du husket at få fyldt dieseltanken op inden det for alvor går løs – ring til NAG og få
bestilt!
Markpressenninger til årets høst købes hos NAG.
Bindegarn – NAG lagerfører bindegarn til små- og storballepressere samt rundballenet.
Wrapfolie – NAG lagerfører wrapfolie til små og store baller.

Gode råd omkring heste og varme sommerdage
Så er det for alvor blevet sommer og sæson for stikkende insekter. I LandBOtikken finder
du et bredt udvalg af produkter til at lindre hestens gener ved de mange sværmende dyr.
Vi har både insektspray ( prøv ex. den nye Ultrashield Green, med aromatiske olier),
fluemasker- og pandebånd.
I sommervarmen kommer din hest let til at svede og den taber i den forbindelse en masse salte. Derfor kan det være en god idé at supplere hestens foder med nogle elektrolytter, der kan være med til at genoprette væskebalancen efter træning. Vi har elektrolytter
både som flydende, pulver eller på pilleform - så der er noget for selv de mest kræsne
heste. Efter træning kan du forkæle din hest med en omgang Mash – et tilskud af væske
og gode fordøjelige fibre, der støtter hestens fordøjelse. Mash er også fantastisk at
”gemme” elektrolytter i.
LandBOtikken tilbyder Mash fra HorsePro, Pavo, Brogaarden og St. Hippolyt.

LandBotikken
LandBOtikken i Helsinge har bygget lidt om. Kom og se vores nye have-afdeling, hvor du
finder det meste, der er aktuelt for netop denne årstid. Vi fører bl.a. gødning, inseltbekæmpelsesmidler, haveredskaber og frø. Kig forbi!

Husk, at LandBOtikken har
alt i udstyr og foder til heste!
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Planteavl
Hovedhøsten nærmer sig
En meget speciel sæson lakker mod enden og vi skal snart høste ”som fugle”.
Nedbøren kom i tolvte time, men fordelingen har langt fra været ligelig.
Husk – der er krav om autorisation i Miljøstyrelsens MAB system til køb af planteværn gældende fra 1. juli 2020.
Er du registreret? Se mere på
https://mst.dk/kemi/pesticider/anvendels
e-af-pesticider/brugere-professionelbrug/uddannelse-og-autorisation/
Såfremt du selv skal have korn på lager,
bør disse omhyggeligt rengøres og efterfølgende sprøjtes med K-Obiol®EC25.
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
Bemærk - gødningsåret 19/20 slutter pr.
31-7-20. Har du husket at fylde kvoten
op?

Bestil din kalk nu
og høst udbyttet
allerede til næste
sæson!

Kalk – multifunktionelt næringsstof
Kalkmangel er den hyppigste årsag til
for lavt udbytte. Pletter med dårlig vækst
kan som oftest spores til lave reaktionstal.
Kalk og få maximalt udbytte.
Nedvisning før høst
Bemærk – Brødkorn, Eksporthvede
og Maltbyg må ikke sprøjtes med
Roundup før høst!

VINTERSÆD
2020
Se mere på
www.nag.dk

Stærkt sortiment af Vintersæd 2020
Vinterhvede
Informer – meget højtydende og særdeles sund. Kan bruges til brød.
Mulighed for latitudebejdse.

Momentum – meget højtydende og
sund buskningstype – velegnet som
2.årshvede.
Chevignon – robust og højtydende.
Velegnet som 2. årshvede. Tidlig høstmoden.
Graham – højt stabilt udbytte med god
sundhed, egnet til tidlig såning.
Mulighed for latitudebejdse.
KWS Scimitar – højtydende til alle jordtyper. God stråstyrke
KWS Lili Brød – kombinerer højt udbytte og høj kvalitet- brødhvede.. Kort og
stift strå – buskningstype.
Vinterbyg.
Comeback Mn – 2 radet med højt udbytte, god resistens mod bygrust.
SY Kingsbarn –hybrid - 6 radet med
højt udbytte – mangantolerant og robust.
Vinterrug.
KWS Vinetto – hybrid – PollenPlus højtydende med god resistens og kompaktvækstrytme.God stråstyrke
KWS Berado – hydrid – PollenPlus,–
højtydende, med god stråstyrke
Vinterraps.
Artemis – hybrid – kraftig efterårsvækst
– velegnet til sen etablering..
DK Expansion – hybrid - højtydende,
med god resistens. Velegnet til sen
etablering.
Dariot – hybrid - højt stabilt udbytte –
velegnet til medio såning.
Helegant – hybrid – nyhed - Højtydende
med middel efteråstilvækst.
Collector – liniesort – højestydende
linesort. Kompakt vækst og vinterfast.
Crome– hybrid – kålbrokresistent.kompakt vækstrytme, god sundhed.
Ovennævnte vintersæd er NAG´s
primære sortiment. Se mere på
www.nag.dk

ØKO såsæd
Ring og forhør!
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