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Tørken - et altoverskyggende faktum 

Efter en forholdsvis lang og god periode til at etablere et historisk stort vårsædsareal, har 
vejrfænomenet bidt sig fatalt fast. Flere steder er der kun faldet stærkt begrænset med 
nedbør siden forårsetablering og selvom der er lokal variation, så er tørkeindexet uhjæl-
peligt højt på hele Sjælland. Tørkeskaderne har taget meget hårdt fat og vil i den grad 
kunne mærkes på udbytte og kvalitet. Ingen tvivl om at den våde efterårsetablering af vin-
tersæd har givet et dårligt rodnet, som nu straffes hårdt af manglende vand.  
Absolut ingen afgrødekategorier går urørt forbi! 

AdBlue hos NAG 

NAG lagerfører AdBlue i 10 L dunke. Større mængder leveres direkte på bestilling. 

Nye regler om behandling af person- og kundeoplysninger 

Vi har opdateret vores persondatapolitik om databehandling. Opdateringen sker i forbin-
delse med EU´s vedtagelse af ny databeskyttelsesforordning. 
Formålet er at beskytte dig bedre. 
Vi har i denne mail vedhæftet underretningsbrev om vores behandling af personoplysnin-
ger og dine rettigheder. 

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 30-6-2018. 
 

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 (2.juli-13.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 –  

Agrodielsel, Olie og Træpiller 

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 

http://www.nag.dk/
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Planteavl   

Tørken rammer hårdt og  bredt 

Med tørkeåret 1992 i mente afventer vi 
vejrsituationen med spænding. Hvor stor 
udbyttenedgangen bliver og hvilken kva-
litet der indhøstes kan man kun gætte 
på, men faktum er at det en alvorlig situ-
ation.  
Smittetryk af septoria har indtil dato væ-
ret begrænset grundet det tørre vejr – 
men aksbeskyttelsen skal fastholdes i 
alle afgrøder. 
 
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: 
Viverda 0,45 l/ha +Ultimate 0,45 l/ha  
eller  Propulse 0,5 l/ha + Comet 0,15 
l/ha. 
Ved konstateret luseangreb tilsættes 
Mavrik 0,05 l/ha 
 
Vi anbefaler i vårbyg : 
Propulse 0,45 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 2018 
Robuste sorter med topudbytter – bestil 
nu og få den bedste sort. 
 
Vinterhvede 
 
Torp – meget højtydende og velegnet til 
tidlig såning – kompensationstype. 
 
Kalmar – højtydende buskningstype 
med sundhed i særklasse. 
 
Informer – nyhed – meget højtydende 
og særdeles sund.  
 
KWS Lili –  kombinerer højt udbytte og 
høj kvalitet- kan bruges til brød.. Kort og 
stift strå – buskningstype. 
 

 
 
 
 
 
Vinterbyg. 
 
KWS Infinity Mn –  2 radet med højt 
udbytte, god resistens mod bygrust. 
 
KWS Meridian Mn – 6 radet med højt 
udbytte – mangantolerant og robust. 
 
Galileoo Mn -6 radet -hybrid – egner sig 
til tidlig såning. 
 
Vinterrug. 
 
KWS Vinetto – nyhed – ny generation 
hybrid – PollenPlus - højtydende med 
god resistens og kompaktvækstrytme 
 
KWS Bono –  hydrid – PollenPlus,– 
højtydende, med god stråstyrke - tørke-
resistent 
 
Rubin – linie – højtydende, god stråstyr-
ke og god resistens. 
 
Vinterraps. 
 
DK Expansion – hybrid - højtydende, 
med god resistens. Velegnet til sen 
etablering.  
 
Dariot – hybrid  – kraftig efterårsvækst – 
velegnet til sen etablering.. 
 
PT 256 – hybrid – højt stabilt udbytte – 
velegnet til tidlig såning.  
 
Butterfly – liniesort – højestydende 3 år. 
i træk, meget kompakt vækst  og vinter-
fast. 
 
SY Alibaba – hybrid – kålbrokresi-
stent. 
 
Ovennævnte vintersæd er NAG´s pri- 
mære sortiment. Se mere på 
www.nag.dk 
 
Bindegarn, Net, Wrapfolie 
NAG lagerfører bindegarn, net og wrap-
folie i alle gængse størrelser. 
 
 
  
  

FÅ BEDRE RÅD –  
SPØRG NAG! 

VINTERSÆD 
2018 

Se mere på 
www.nag.dk 

 
Vinterhvede -  
Torp, Kalmar, 
KWS Lili - klar til 
tidlig levering! 
Bestil nu –  
først til mølle. 

 
 

http://www.nag.dk/
http://www.nag.dk/

