Stedet hvor landmænd handler.
Lad energien komme fra NAG –
Træpiller, Brændsel og Olie.
Bestilles i LandBOtikken

Teknik og godt håndværk

Nyhedsbrev Maj 2019

Landbruget er forsat forgangsmænd indenfor mange teknologiske fremskridt igennem tiden og ikke mindst nu hvor Big Data forenes med IT tekniske løsninger. Ingen tvivl om at
IT teknikken er kommet for at blive og der kan opnås store gevinster ved brug af disse
løsningen - Men godt landmandskab, godt håndværk og rettidig omhu kan ikke direkte
kobles på disse systemer og man kommer fortsat meget langt med sund fornuft!
Løsningerne er langt hen af vejen inspiration til dit landbrug og bør inddrages i trit med
lønsomheden og gevinsten.

NAG på Roskilde Dyrskue 31. Maj – 2. Juni
NAG deltager full-line på Roskilde dyrskue.
Kom og mød os på stand 882 – og hør nærmere, hvad NAG kan tilbyde dig.

Status – NAG holder lukket mandag 3. juni fra kl. 12
Grundet status lukker NAG mandag 3. juni fra kl. 12.00. Lukningen gælder både Borup-,
Dønnevælde- og Helsingeafdeling.

Lukkedage og varetur/løsvare
NAG holder lukket i alle afdelinger St. Bededag fredag 17. maj. Ligeledes er der lukket
Kr. Himmelfartsdag torsdag 30.maj. Varetur denne dag køres onsdag/fredag, NAG Dønnevældeafdeling og kontor Helsinge holder lukket fredag 31. maj. Grundlovsdag onsdag
5. juni er ligeledes lukkedag i hele NAG.

Heste - forfangenhed
Foråret er kommet - det betyder at mange heste kommer på græs. Selvom vi er ovre de
første forårsspirer, er det stadig ekstremt vigtigt at holde et vågent øje i forhold til forfangenhed hos hesten.
Vi har store udsving i dag/nattemperaturen, og især de dage hvor solen har skinnet fra en
skyfri himmel, og der stadig er lave nattemperaturer, ophobes der fruktan i stedet. Alle
heste kan blive forfangne, det gælder ikke kun overvægtige heste - derfor skal man være
forsigtig omkring indgræsning og gå langsomt op i tid og kun øge græsningstiden med et
kvarter i starten. Overvægtige heste bør slankes på en hensigtsmæssig måde før de
kommer på græs. Kontakt vores foderkonsulent Louise på horsepro@nag.dk hvis du er i
tvivl om hvordan du bedst griber det an.

HorsePro
Danskproduceret kvalitetsfoder
med organiske mineraler Bemærk - GMO frit!.
Se mere på www.horsepro.dk
Følg os på facebook
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NAG - NORDSJÆLLANDS STØRSTE ”INDKØBSKLUB”
Helsinge afd. 4879 5000 - Borup afd. 4828 9058 - Dønnevælde afd. 4839 1461

Planteavl
Lavere temperaturer – men stadig
meget tørt. Udviklingsmæssigt er vintersædsafgrøderne fortsat forud for
normal udvikling ved denne tid. Det betyder, at vi skal være klar tidligere med
indsats hvis nødvendigt, selvom temperaturen er lav! Vandstatus – det er fortsat stadig meget tørt – vi håber på vand
i nærmeste fremtid for at kunne holde
udbyttepotentialet.
Det er på høje tid at behandle vintersæd
mod ukrudt, opstart af svampebehandlinger og evt. vækstregulering!
Vinterrapsen er færdigbehandlet de fleste steder - nu kan kun skadedyr udløse
en ekstra kørsel.
Kornmarkedet
Hvedeprisen 2018 tester i øjeblikket opadgående tendens. Spekulationer omkring 2019 høsten er joker i dette spil.
Markbogen 2019 kan afhentes i vores
afdelinger med forslag til sprøjteplan og
andre relevante oplysninger.

Svampebekæmpelse.
De vigtigste svampebehandlinger T2 og
T3 i vintersæd ligger meget tæt på effektuering.
I vinterhvede er Propulse, Viverda og
Bell nøgleprodukter mod septoria.
Ukrudtsbekæmpelse vårsæd
En god bred ukrudtsløsning til vårsæd er
Mustang Forte 0,4 l/ha + Express Gold
6 gr/ha + Agropol 0,1 l/ha
Manganmangel afhjælpes ved tilsætning
af Mangansulfat, Mangannitrat eller
Phytavis Korn.
Jagt og vildt
NAG fører alle former for frø og udsæd
til vildtremiser – ex. vildtmajs, blodkløver, cikorie, honningurt, fodermarvkål og
forskellige vildtblandinger.
Desuden har vi vildtfoderblandinger, mineraler og sliksten.
Kom forbi og bestil fra vort store udvalg.

Gødning
NAG har gødning på lager til omgående
levering.
Husk at udnytte din kvælstofkvote –
gødningsåret afsluttes 31-7-2019.

Wrapplast og bindegarn
NAG fører sortiment af wrapplast, bindegarn og net til kommende sæson.
Ring og bestil.

Mikronæringsstoffer
Optimal forsyning med mikronæringsstoffer er en betingelse for fuldt udbytte!
Mangan kender vi som mangelsymptom
og vi ved hvordan vi forebygger og afhjælper symptomerne.
De fleste arealer, som dyrkes i vores
område har ikke fået tilført husdyrgødning i mange år og specielt Cu, Zn og
Mg er der mangel på mange steder.
Phytavis Korn – meget koncentreret
mikronæringsstofblanding indeholdende
Mn, B, Cu og Zn.
Anbefalet dosering 0,75 l/ha
Epso Microtop – indeholdende Mg, S, B
og Mn
Anbefalet dosering 3-5 kg/ha
Epso Top / Bittersalt – indeholdende Mg
og S.
Anbefalet dosering 3-5 kg/ha
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