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 Lad energien komme fra NAG –  

 

 

Generalforsamling 

NAG har afholdt generalforsamling  27. september 2016.  
Carsten Jensen og Niels Chr. Møllegård blev genvalgt til bestyrelsen. 
Kasper Hansen blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 
Bestyrelsen har konstitueret sig med Niels Christensen som formand og Niels Chr. Møl-
legård som næstformand. Niels Pedersen blev valgt til medlem i forretningsudvalget og 
Christoffer Mouritsen blev valgt som uddannelsesansvarlig for bestyrelsen.  

Foreningens økonomi 

Regnskabet, der godkendtes på årets generalforsamling, udviste et overskud på  
kr. 4.182.900. 
Generalforsamlingen besluttede på bestyrelsens indstilling om at overføre kr. 2.000.000 
til medlemmernes navnenoterede andelskapital. 

Vintervarmen fås hos NAG 

NAG har gode priser på træpiller, briketter og brænde. Desuden føres fyrings- og diesel-
olie, samt smøreolie fra Circle K. Ring og forhør. 

Nyhed fra HorsePro   

Seneste skud på stammen i HorsePro-urteserien er HorsePro Diabetic. Diabetic indehol-
der lægestengbælg, som fremmer optagelsen af glukose i cellerne og hæmmer optagel-
sen af sukker i tyndtarmen. Dette hjælper til, at hestens blodsukker lettere reguleres. 
Desuden hjælper Diabetic til at sænke blodsukkerniveauet. 
Diabetic fås i spand med 1,5 kg til 399,- incl. moms. 
 
Plejemidler: Vi har netop pakket de lækreste produkter ud fra Nathalie Horse Care.      
Serien af plejeprodukter til heste er udviklet af blandt andet Nathalie zu Sayn-
Wittgenstein. Produkterne opfylder de største kvalitetskrav til både indhold og effekt.       
Vi har også fået læbepomade og håndcreme til rytteren. 
Kom ind i butikken og se det udvalgte sortiment. 
 
Husk! Vi fører også foder fra: Brogaarden, Pavo, Sct. Hippolyt, Krafft, Salvana og Dengie. 

Strøelse 

NAG LandBOtikkken fører et stort udvalg af strøelse til boksen: Tørvestrøelse, Spåner, 
Spånmix, Halmpiller, Træpiller, Hampestrøelse og Easy strø. 
Kom forbi og få en snak om dine muligheder. 

Fodergulerødder  

NAG lagerfører igen fodergulerødder i 17 kg sække fra torsdag uge 40 i Borup- og Hel-
singeafdeling - igen i år økologiske fra Søris.  
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Lad energien komme fra NAG – 
træpiller, brænde og olie.      

Bestilles i LandBOtikken 

Tilkørselforhold på ejendomme. 
NAG leverer varer ud med store lastbiler. Det er vigtigt, 
at vejforhold og vejbredde bliver vedligeholdt med be-
skæring af træer og buske, således at lastbilerne ikke 

beskadiges ved leverancer.   

 
 

Restsalg  LandBOtikken 

Fleece dækken – Spar 20 % 
 
Kun NAG Helsinge-afd.- så længe lager haves. 
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Planteavl   

Meget tør efterårsetablering  
September 2016 har været ekstrem tør 
og varm og tangerer den tørreste sep-
tember i 1933 med kun 18 mm nedbør!  
Sjældent har der været skiftet plovgods i 
det tempo, som er gjort i dette efterår. 
Afgrøderne er generelt kommet tidligt i 
jorden og i skrivende stund er der ende-
lig kommet vand. 
Focus skal rettes mod ukrudtsbekæm-
pelse og samtidig skal skadedyr – især 
jordlopper, bladlus og snegle holdes un-
der opsyn.  Fortsat focus på bladlus i 
vinterbyg, vinterhvede og vinterrug 
grundet risiko for Harverødsot – smitte 
overført af bladlusangreb i efteråret. 
Behandling mod lus er aktuel i vintersæd 
fra 2-4 bladstadie!  
  
Markedsorientering 
Kornet har været massivt under prispres  
de seneste måneder og optimismen er   
svær at få øje på.   
Der forventes ikke store ændringer i 
markedet frem mod nytår grundet fun-
damentale forhold. Kvalitetskorn som ex. 
maltbyg kan blive en joker i år.  
De kommende måneder vil vise, om 
markedet kan bære en opadgående 
tendens.  
Gødningspriserne er i bund og ventes 
ikke have at blive mere gunstige. 
Bestil derfor din gødning nu. 

Såsæd efterår 2016 

NAG har stadig et mindre udvalg af vin-
tersæd klar til omgående afhent-
ning/levering. 

Planteværn efterår 

Vintersæden er etableret over en lang 
periode og skal følges op med ukrudts-
bekæmpelse i efteråret. Doseringen skal 
justeres efter ukrudtstryk og sprøjtetids-
punkt! 
 
Vi anbefaler som udgangspunkt til alt 
korn i stadie 11-12 – synlige kørespor.  
 
1,50 l Boxer EC + 0,07 l Legacy/DFF + 
0,25 Maya l  pr. Ha 
Alternativ til Maya er Lexus. 
 
 
NAG er behjælpelig med middelvalg og 
doseringsforslag. 

 

Snegleangreb 

Sneglenangrebene har været moderate i 
år, men skaber fortsat problemer lokalt! 
Tjek derfor fortsat dine marker! 
Bekæmpelse sker via spredning af 
sneglekorn SLUXX - dosering 7 kg/ha.  

Mikronæringsstoffer 

Manganmangel er et hyppigt mangel-
symptom i vores område. Dette skyldes 
ofte løse jorde med manglende pakning 
og dels områder med højt reaktionstal.. 
Der sprøjtes på så meget bladmateriale 
som muligt! 
 
Vi anbefaler  

2 kg Mangansulfat/ 1 L Mangan- 
nitrat 235 + 2 kg Microtop + 

0,1 l Agropol pr. ha 
 

Hvis der er store problemer med man-
ganmangel, bør tildeling ske af 2 gange i 
efteråret. 

Raps – dispensation til Kerb 400 SC 

Miljøstyrelsen har igen givet dispensati-
on til anvendelse af Kerb 400 SC i raps 
for perioden 1. oktober 2016 til 15. de-
cember 2016 samt 15. januar 2017 til 1. 
marts 2017. Dispensationen er givet til 
arealer med stor forekomst af græs-
ukrudt med henblik på at forebygge resi-
stens mod ukrudtsmidler. 
Bestil nu! 

Jordbrugskalk  

Vi leverer og spreder Magnesiumkalk og 
Alm. Jordbrugskalk. 

Græsmarken skal indvintres 

Græsvæksten har været pæn i den for-
gangne måned. Der findes en del area-
ler med græs, som er gået i frø eller er 
direkte vraggræsområder.  
Græsmarker med en jævn højde på ca. 
5 cm midt i oktober uden buskgræs, 
overvintrer bedst og giver størst udbytte 
til foråret. Dette kan sikres enten ved 
styret afgræsning, slæt eller direkte af-
pudsning med maskine her primo okto-
ber måned. Herefter bør græsmarken 
ikke anvendes, da det går ud over næ-
ste års græsproduktion.  
 
 
FÅ BEDRE RÅD – SPØRG NAG. 

Tjek tidligt sået 
vintersæd for blad-
lus! 
0,20 kg/ha Karate 
eller 
Eller 
0,1 l/ha Mavrik 
Fra kornets 2-4 
bladstadie. 

Gødning fra skib:  
Gødningspris i bund! 
NAG får N gødning 
fra skib primo okto-
ber. 
Ring og bestil! 


