Lad energien komme fra NAG –

Generalforsamling

Lad energien komme fra NAG –
Agrodiesel, AdBlue, Olie og
Træpiller

Nyhedsbrev Oktober 2018

NAG har afholdt generalforsamling 25. september 2018.
Der var udskiftninger på 3 bestyrelsesposter, samt suppleant.
Svend Hansen blev valgt til bestyrelsen i stedet for Peter Godtfredsen. Kaspar Hansen
blev vagt til bestyrelsen i stedet for Niels Pedersen. Martin Kudsk blev valgt til bestyrelsen for 1 år i stedet for Carsten Jensen, som gik ud før tid grundet sygdom.
Jan Brunholm blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Niels Christensen som formand og Niels Chr. Møllegård som næstformand. Christoffor Mouritsen blev valgt til medlem i forretningsudvalget.

Foreningens økonomi
Regnskabet, der godkendtes på årets generalforsamling, udviste et overskud på
kr. 4.807.543.
Generalforsamlingen besluttede på bestyrelsens indstilling at udlodde hele overskuddet
kr. 4.807.543 i dividende til medlemmerne, som en ekstra håndsrækning efter det katastrofalt dårlige høstår.
Husk - de penge du modtager i dividende er skattefri. NAG har betalt skatten!

NAG Dønnevældeafdeling lukkes fredage
Udenfor sæson lukkes NAG Dønnevældeafdeling fredage gældende fra 1. oktober 2018
frem til ca. 1. marts 2019, da aktivitetsniveauet generelt er lavt grundet tør høst og lille
kornmængde.

Vintervarmen fås hos NAG
NAG har gode priser på træpiller. Desuden føres fyrings- og dieselolie fra Circle K, samt
smøreolie fra Fuchs. Ring og forhør.

HorsePro – fodringssæson skudt igang
Så er de fleste heste kommet på stald og fodringssæsonen er for alvor skudt i gang. Vi
har friske gulerødder i vores butikker fra primo oktober og de kan være en god kilde til
beta-karotener igennem vinteren.
Vi har fået et nyt samarbejde i gang med Nordic Horse, og de første produkter er netop
landet i butikken i Helsinge. Kom forbi og se det spændende udvalg af tilskudsprodukter
basseret på naturens forskellige råvarer, urter og frugter.
Det våde efterår er enhver hesteejers skræk når det kommer til bekæmpelse af mug og
sur stråle.Muk er en eksemlignende tilstand der ofte forårsages af en bakterie der lever i
jorden og som opformerer sig i den varme, våde og let opløste hestehud. I år er der
kommet et helt nyt produkt på markedet, Equus Cura Prevant, der er et udtørrende pulver
der drysses på koden og strålen 2 gange ugentligt og effektivt forebygger udbrud.

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.
Tilkørselsforhold på ejendomme.
NAG leverer varer ud med store lastbiler. Det er vigtigt,
at vejforhold og vejbredde bliver vedligeholdt med beskæring af træer og buske, således at lastbilerne ikke
beskadiges ved leverancer.
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Planteavl
Tidlig etablering af vintersæd
Etableringen af vintersæd forløb hurtigt
og nemt. Sjældent har lerjord været så
nem at lave såbed i som i år! Specielt
rapsen blev etableret i et tørt såbed,
men de fleste marker er kommet rigtigt
godt fra start og danner grundlag for et
godt udbytteniveau 2019 – hvilket vi i
den grad også har brug for!
MEN - det betyder også at afgrøderne
skal følges til dørs mht. ukrudtsbekæmpelse og ikke mindst skadedyrsbekæmpelse her i efteråret. Focus skal rettes
mod ukrudtsbekæmpelse og samtidig
skal skadedyr – især lus, jordlopper og
snegle, holdes under skarpt opsyn.
Bemærk, at manganmangel ofte forekommer ved tidlige og tørre etableringer!

Gødning direkte
fra skib.
Ring og bestil!

Markedsorientering
Kornet har været stigende fra høst til
medio september med en stagnering på
det sidste. Fundamentalt er kornbeholdningerne ikke store, men forventningerne til næste års høst bliver allerede indregnet og lægger en dæmper på prisniveau. De kommende måneder vil vise,
om markedet kan bære en yderligere
opadgående tendens.
Gødningspriserne derimod har været
kraftigt stigende siden opstart ultimo
juni. Ring og bestil !!
Planteværn efterår
Vintersæden blev generelt etableret over
en kort periode og skal følges op med
ukrudtsbekæmpelse og evt. skadedyr i
efteråret. Doseringen skal justeres efter
ukrudtstryk og sprøjtetidspunkt!
Vi anbefaler som udgangspunkt til alt
korn i stadie 11-12 – synlige kørespor.

OBS på luseangreb
Risikoen for bladlusangreb og smittespredning af havrerødsot er stor i varme efterår – hold derfor øje
med bladlus i vintersæd. Havrerødsot
medfører dværgvækst
og kraftig udbyttetab i
korn.
Bekæmpelse fra stadie
12 med ex. Karate 2,5
WG.

1,25 l/ha Boxer EC + 0,05 l/ha Legacy/DFF + 0,25 l/ha Maya pr. Ha
+ evt. lus 0,2 kg/ha Karate 2,5 WG
Lager af Lexus må benyttes dette efterår, hvorefter produktet er forbudt.
Bemærk, at i vinterbyg med græsukrudt
bør dosis af Boxer øges til min. 1,5 l/ha,
da forårssupplering oftest er utilstrækkelig.

Ukrudt raps
Belkar godkendt til bekæmpelse i raps
mod tokimbladet ukrudt – hyrdetaske,
kamille, burresnerre, storke- og hejrenæb, kornblomst, valmue og fuglegræs.
0,4 -0,5 l/ha Belkar (raps. 6.bladstadie)
Evt. tilsættes 0,2 kg/ha Karate 2,5 WG
mod rapsjordloppens larve!
Raps – Kerb 400 SC godkendt
Miljøstyrelsen har godkendt Kerb 400
SC i raps for perioden 1. november 31. december 2018. Bestil nu!
Snegleangreb
Snegleangrebene har været få, men lokalt moderate angreb, som forstærkes af
fugtigt vejr. Tjek derfor fortsat dine marker!
Bekæmpelse sker via spredning af
sneglekorn SLUXX - dosering 5-7 kg/ha.
Mikronæringsstoffer
Manganmangel optræder ofte kraftigt
ved tidlig etablering. Dette skyldes ofte
løse jorde med manglende pakning og
dels områder med højt reaktionstal, hvor
planterne vokser sig ind i mangelsymptomer. Der sprøjtes på så meget bladmateriale som muligt!
Vi anbefaler
2 kg/ha Mangansulfat/ 1 l/ha Mangannitrat 235 + 2 kg/ha EPSO Microtop +
0,1 l Agropol pr. ha
Hvis der er store problemer med manganmangel, bør tildeling ske af 2 gange i
efteråret.
Jordbrugskalk
Vi leverer og spreder Magnesiumkalk og
Alm. Jordbrugskalk.
Husk - kalk er det vigtigste multinæringsstof vi har!
FÅ BEDRE RÅD – SPØRG NAG.

NAG er behjælpelig med middelvalg og
doseringsforslag.
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