NAG Dønnevælde afdeling holder
lukket fredage frem mod høst.

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

Stor afgrødevariation
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Indtil videre har vækstsæsonen ikke været særlig gunstig for vores afgrøder. Ekstrem våd
vinter og forår, afløst af tørke fra marts med meget sparsomme nedbørsmængder. Kun
forårets lave temperaturer har afbøjet en katastrofal høstprognose på både korn- og
græsafgrøder. I skivende stund meldes om regn til weekenden, som i den grad er savnet
og kan betegnes som guldregn, hvis den kommer!

Krav om autorisation til køb af planteværn 1. juli 2020
Husk at registrere dig på miljøstyrelsens hjemmeside senest 30. juni, hvis du skal købe
planteværn fremadrettet. Se mere på https://mst.dk/kemi/pesticider/anvendelse-afpesticider/brugere-professionel-brug/uddannelse-og-autorisation/

Maltbygcertificering – FSA maltbyg program
NAG har i samarbejde med DAKOFO valgt at indgå et samarbejde omkring bæredygtighedscertificering på maltbyg. Denne certificering skal fastholde dansk maltbyg blandt
verdens bedste, dyrket under ansvarlige forhold af professionelle landmænd med respekt
for natur og miljø. Du kan læse mere: www.dakofo.dk/sai-og-fsa-maltbyg/ .

Agrodiesel, smøreolie og AdBlue hos NAG
Høsten nærmer sig og det er tid til olieskift og opfyldning af agrodiesel før høsten går løs.
NAG lagerfører AdBlue i 10 L dunke. Større mængder leveres direkte på bestilling.

Husk - NAG modtager Økologisk korn i høst
NAG modtager økologisk korn i høst i NAG Helsingeafdeling.
Ring før høst og aftal levering/afhentning af økologisk korn.

Afregning af oplagte beholdninger korn
Jævnfør NAG´s høstbetingelser skal alle oplagte korn- og rapsbeholdninger
afregnes senest 30-6-2020

Dønnevældeafdeling ferielukket uge 27 og 28
Dønnevældeafdelingen holder ferielukket uge 27 og 28 (29. juni – 10. 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.

Nyheder i HorsePro-serien





HorsePro Alfalfa Oil. En lækker snittet lucerne af god kvalitet og med 4 % tilsat
rapsolie. 15 kg for 139,-.
HorsePro Rosehip Pellets. Hele hyben presset i små velsmagende piller. Hyben
er kendt for det høje indhold af naturlige vitaminer og anvendes som et boost til
immunforsvar og ved ledproblemer især hos ældre heste.
Introduktionstilbud indtil 1/7: Spand med 3 kg for 339,- (spar 15 %)
HorsePro Cool Focus. En ny lækker müsli til rideheste i let til moderat træning.
Cool Focus er havrefri og er tilsat ekstra magnesium til at dæmpe nervøse heste.
25 kg for 179,-.
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Rengøring af kornlagre – K-Obiol ®EC25

Planteavl
Ekstremt tørt
Pinsevejrets høje temperaturer har fjernet meget vand og kun forårets lave
temperaturer har holdt hånden under vores afgrøder – vi mangler i den grad
vand!
De sidste behandlinger skal udføres her
i juni for at sikre maximal indlejring i kernerne.
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:
0,45 l/ha Bell / 0,45 l/ha Viverda + Ultimate / 0,45 l/ha Propulse evt. i kombination med Folicur Xpert ved gulrust.
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/ kornbladbilleangreb tilsættes Karate 0,2 kg/ha. I tætte
afgrøder kan der med fordel iblandes
Pirimor med gaseffekt.
Pligtige efterafgrøder/MFO afgrøder
NAG har olieræddike, BLÅGUL (blanding af 90 % olieræddike og 10 % honningurt, til opfyldelse af MFOefterafgrøde), samt honningurt på lager.
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.

-

Foretag grundig rengøring
Kemisk bekæmpelse i tomme kornlagre
Forebygger angreb af skadedyr
Hurtig knockdown effekt
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.
DK Expansion – hybrid - højtydende,
med god resistens. Velegnet til sen
etablering.
Artemis – hybrid – kraftig efterårsvækst
– velegnet til sen etablering..
Dariot – højt stabilt udbytte – velegnet
til tidlig 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
Bindegarn, Net, Wrapfolie
NAG lagerfører bindegarn, net og wrapfolie i alle gængse størrelser.
FÅ BEDRE RÅD –
SPØRG NAG!
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