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Græshøsten i fuld gang 

Begyndelsen af sommermåneden er startskuddet for årets græshøst. Græsvæksten kom 
sent i gang i år, men har taget revance efter varmen meldte sin ankomst i maj. 
Efter slæt gødes marken op til andet slæt eller efterfølgende afgræsning.  
 NAG har gødning på lager. 
Bemærk - NAG er behjælpelig med indsendelse af foderprøver. 
 
NAG LandBOtikken fører bindegarn, rundballenet, wrapfolie samt ensilagenet, som 
beskytter dine baller bl.a. mod fugleangreb. 

Insektplage 

Sommertid er insektplage hos græssende dyr. NAG LandBOtikken fører både sommer-
spray og Sommercreme til heste mod insekter. 

 

Afregning af oplagte beholdninger korn 

Jævnfør NAG´s høstbetingelser skal alle oplagte korn- og rapsbeholdninger 
afregnes senest 30-6-2017. 
 

Besøg NAG´s webshop  

HUSK - du har mulighed for at handle på vores webshop. 
Du kan besøge vores webshop via www.nag.dk eller https://kundeportal.nag.dk/index.php 

Dønnevældeafdeling ferielukket uge 27 og 28 

Dønnevældeafdelingen holder ferielukket uge 27 og 28 (3.juli-14.juli) for at være klar til at 
modtage årets høst. Vi henviser til Helsinge- og Borupafdelingerne. 
Såfremt høsten i år generelt begynder tidligere, vil der naturligvis være personale til at 
modtage korn i Dønnevælde.  
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Lad energien komme fra NAG –  

Træpiller, Brænde og Olie. 

Bestilles i LandBOtikken. 
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Rengøring af kornlagre – K-Obiol ®EC25 

- Foretag grundig rengøring  
- Kemisk bekæmpelse i tomme kornlagre 
- Forebygger angreb af skadedyr 
- Hurtig knockdown effekt 

Bestil din vintersæd nu! 
Vi har robuste sorter med topudbytter. 

Mariboss og KWS Cleveland klar til  

tidlig levering. 

Ring og bestil – først til mølle. 

http://www.nag.dk/
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Planteavl   

Pæn høst i vente 

Den seneste måned har været kold og 
særdeles tør. Tørkeskader har meldt sig 
rundt omkring, men i skrivende stund 
meldes om nedbør, som pt. er meget 
vigtig for begyndende kerne- og frøsæt-
ning.  
Smittetryk af septoria har indtil dato væ-
ret moderat grundet det tørre vejr – men 
med udsigt til nedbør er det meget vig-
tigt at få udført aksbeskyttelsen! 
Bemærk, at der er fund at lus og korn-
bladbillelarver! 
 
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 0,25 l/ha. 
Eller 
Viverda 0,45 l/ha +Ultimate 0,45 l/ha + 
Prosaro/Proline 0,25 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 efter 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 
Pirimor med gaseffekt.  
  
Pligtige efterafgrøder/MFO afgrøder 
NAG har olieræddike samt BLÅGUL 
(blanding af 90 % olieræddike og 10 % 
honningurt, til opfyldelse af MFO-
efterafgrøde), samt honningurt på lager. 
 
Vintersæd 2017  
Robuste sorter med topudbytter – bestil 
nu og få den bedste sort. 
 
Vinterhvede 
 
Torp – meget højtydende og velegnet til 
tidlig såning. 
 
Mariboss –  stabil højtydende, faldtal-
stabil og suveræn vinterfasthed! Veleg-
net som flerårshvede og tidlig såning. 
 

 
 
Kalmar – nyhed – højtydende busk-
ningstype med sundhed i særklasse. 
 
KWS Cleveland – højtydende, egner sig 
til tidlig såning – garanteret tidlig leve-
ring.  
 
KWS Lilli –  kombinerer højt udbytte og 
høj kvalitet. Kort og stift strå. 
 
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. 
 
KWS Bono –  hydrid – pollenplus, sikrer 
bestøvning – højtydende, med god strå-
styrke - tørkeresistent 
 
KWS Florano – nyhed - hybrid – højt-
ydende med god resistens og kompakt-
vækstrytme. 
 
Rubin – linie – højtydende, god stråstyr-
ke og god resistens. 
 
Vinterraps. 
 
DK Exalte – hybrid - højtydende, med 
god resistens. Velegnet til sen etable-
ring.  
 
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 –  højtydende – kort og 
stivstrået – nem at høste. 
 
SY Alibaba – hybrid – kålbrokresistent. 
 
Ovennævnte vintersæd er NAG´s pri- 
mære sortiment. Se mere på 
www.nag.dk 
 
 
  
  

FÅ BEDRE RÅD –  
SPØRG NAG! 

VINTERSÆD 
2017 

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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