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 NAG fejrer 50 års jubilæum 
17. juni 2015 

I den forbindelse holder vi  

Åbent Hus i NAG Borupafdeling, Borupvej 

65, 3320 Skævinge på dagen kl. 14-19, 

hvor der vil være et udsnit af vores leverandører og 
andre samarbejdspartnere, sjove indslag for både 
store og små og masser af gode tilbud!     
Vel mødt til en festlig dag! 
 

Historisk indblik 

Nordsjællands Andels Grovvareforening blev stiftet 17. juni 1965, som en fusion mellem 
Helsinge Foderstofforening, Græsted Andelsbageri og Mølle, samt foderstofafdelingerne 
ved brugserne i Annisse, Blistrup og Søborg. Beliggenheden blev Helsinge Brugsfor-
enings tidligere lokaler i Helsinge. 
Mange afgrøder er sidenhen blevet høstet i landbruget og foreningen har vokset sig stør-
re med afdelingen i Dønnevælde opstartet i 1978, med mange knopskydninger og tilkøb 
af Borupafdelingen i 2004. 
I dag står NAG om muligt endnu mere forankret i lokalområdet end dengang for 50 år si-
den, hvor fremsynede landmænd stiftede foreningen. 
 

Afregning af oplagte beholdninger korn 

Jævnfør NAG´s høstbetingelser skal alle oplagte korn- og rapsbeholdninger afregnes se-
nest 30-6-2015. 

Lukkedag Grundlovsdag 5. juni 

NAG holder lukket i alle afdelinger Grundlovsdag 5. juni. 

Dønnevældeafdeling ferielukket uge 27 og 28 

Dønnevældeafdelingen holder ferielukket uge 27 og 28 (29. juni-10 juli). Vi henviser til 
Helsinge og Borupafdeling.  

Varetur i ferieperioden – bestil i god tid! 

Der køres ikke varetur i uge 28 og 29 (6.juli-17.juli) 
Husk bestillingsfrist senest kl. 12, 2 hverdage før leve-
ring.  
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Lad energien komme fra NAG –  

Træpiller, Brænde og Olie. 

Bestilles i LandBOtikken. 
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50 års JUBILÆUMSTILBUD  Juni   

Trinol Fluespray 600 gr                   KUN  100,-/stk 
Solsikke  20 kg         KUN 175,-/stk 
Se vores jubilæumsdagstilbud på www.nag.dk 
eller facebook. 
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Planteavl   

Normal høst  

Den seneste måned har været kold og 
nu mangler vi i den grad varme til ker-
neudvikling. Smittetryk af septoria er højt 
grundet nedbør over lang periode. 
Havrerødsot har været årets helt store 
problem og skal naturligvis have focus til 
ny sæson.  
Vi kan tilbyde Mariboss og KWS Cleve-
land til garanteret tidlig levering – bestil 
nu.  
 
Aksbeskyttelse 
Aksbeskyttelsen er den vigtigste af alle 
svampesprøjtninger. Den skal beskytte 
de øverste blade og akset frem til høst 
og sikre maximal kernefyldning. 
 
Vi anbefaler i hvede: 
Bell 0,4 l/ha + Prosaro/Proline 0,2 l/ha. 
Eller 
Viverda 0,45 l/ha +Ultimate 0,45 l/ha + 
Prosaro/Proline 0,2 l/ha. 
Ved konstateret luseangreb tilsættes 
Mavrik 0,05 l/ha 
 
Vi anbefaler i vårbyg delt strategi: 
Prosaro 0,25 + Agropol 0,1 l/ha ved be-
gyndende strækning 
og igen ved skridning 
Prosaro 0,25 l/ha + Comet Pro 0,2 l/ha 
Ved konstateret luse/ kornbaldbillean-
greb tilsættes Karate 0,2 kg/ha. I tætte 
afgrøder kan der med fordel iblandes Pi-
rimor med gaseffekt.  
  
Pligtige efterafgrøder osv. 
NAG har olieræddike og gul sennep på 
lager. 
 
Vintersæd 2015  
Robuste sorter med topudbytter – bestil 
nu og få den bedste sort. 
 
Mariboss –  stabil højtydende, faldtal-
stabil og suveræn vinterfasthed! Veleg-
net som flerårshvede og tidlig såning. 
 
Torp – nyhed – højtydende og velegnet 
til tidlig såning. 
 
Jensen – eksporthvede – godt udbytte, 
god sygdomsprofil og faldtalstabil. 
 
Nakskov – højtydende, tidlig sort.  
 
 

 
 
 
 
 
 
KWS Cleveland –  højtydende, tidlig 
sort – garanteret tidlig levering! 
 
Vinterbyg. 
Meridian Mn – 6 radet med højt udbytte 
– mangantolerant og robust. 
 
KWS Infinity Mn –  2 radet med højt 
udbytte, god resistens mod bygrust. 
 
Wootan Mn -6 radet -hybrid – egner sig 
til tidlig såning. 
 
Vinterrug. 
Palazzo –  hydrid – pollenplus, sikrer 
bestøvning – højtydende, med god strå-
styrke. 
 
SU Mepisto – hybrid – højtydende med  
god resistens. 
 
KWS Bono – hybrid - tørkeresistent 
 
Herakles – linie – højtydende, god strå-
styrke og god resistens. 
 
Vinterraps. 
 
SY Carlo – hybrid – højt stabilt udbytte 
og sund – ingen lejesæd – nem at høste 
 
Arazzo– hybrid -  højtydende, med god 
resistens overfor rodhalsråd og lys blad-
plet. Hurtig vækst i efterår.  
 
DK Extrovert – hybrid – højtydende, 
med god resistens mod rodhalsråd.  
 
DK Exalte – nyhed – hybrid - højtyden-
de, med god resistens.  
 
Quarts – linie – højtydende – kort og 
stivstrået – nem at høste..  
 
SY Alister – hybrid – kålbrokresistent 
 
Mentor – hybrid - kålbrokresistent. 
 
Ovennævnte vintersæd er NAG´s pri- 
mære sortiment 
 
 
  
 
  

Rengøring kornlagre – K-Obiol ®EC25 

- Forebygger angreb af skadedyr 
- Hurtig knockdown effekt 

FÅ BEDRE RÅD –  
SPØRG NAG! 

VINTERSÆD 
2015 

Se mere på 
www.nag.dk 

 
Mariboss og 
KWS Cleveland - 
klar til tidlig leve-
ring! 
Begge sorter eg-
ner sig til tidlig så-
ning med lavt 
vækstpunkt! 
Bestil nu. 
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