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Årsregnskab 2014/2015 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling udsendes til alle medlemmer medio september. 
Generalforsamlingen afholdes torsdag 24. september 2015  kl. 19,30 i  
Valby forsamlingshus, Aggebovej 6, 3200 Helsinge. 
Der er spisning kl. 18.30. 
Tilmelding til spisning senest torsdag 17. september hos bogholderiet.  

Høsten 2015 – en langtrukken affære  

Årets høst kom forholdsvis sent i gang – og der står stadig en del korn rundt omkring. De 
forholdsvis få høstdage har været udnyttet effektivt og NAG har modtaget store mængder 
på rekordtid, hvilket lagerpladserne tydeligt bærer præg af! Udbytterne har være pæne – 
dog med stor spredning som følge af havrerødsotangreb i efteråret. Igen i år kom høsten 
ind med endog meget lavt proteinindhold, som følge af lille kvælstoftildeling.  
Etablering af efterafgrøder/MFO blev generelt dispenseret frem til 3. september 2015 – 
en dispensation som kom alt for sent til et erhverv, som i den grad er afhængig af vejr og 
vind. Husk indberetning efterafgrøder/MFO senest 10.september 2015 
SMS høstinfo blev der taget rigtigt godt imod og denne vil benyttes også i andre sam-
menhænge fremadrettet. 

Fodersæson starter op 

HorsePro-hestefoderserien er blevet justeret før vinterens fodersæson. NAG står således 
klar med en superoptimeret foderserie til glæde og gavn for dit hestehold. 
Kontakt en af vores afdelinger for en fodersnak. 
HorsePro-foderserien dækker alle hesteracer, størrelser og benyttelse. 
 
Foderet kan afhentes i sække i Borup eller Helsinge eller hos en af vores forhandlere på 
Sjælland, Lolland/Falster og Bornholm. NAG leverer foder på varetur på palle wrappet i 
plastfolie eller blæses løst i silo med foderbus.  

Kornafregning  

Korn, raps og ærter ligger lagerfrit frem til 15. september 2015. Derefter beregnes lager-
leje med dkk 0,80 pr. halve måned og lagersvind, såfremt afregning ikke er aftalt. Kornet 
kan oplagres frem til og med 30-6-2016.  

 

Træpiller -  

Ring til NAG LandBOtikken for en kontraktaftale til ny fyringssæson. 
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Mød HorsePro på Store Hestedag, 
Stand 84, Roskilde Dyrskueplads  
5. og 6. sept. 2015. 

           

Tilbud September  

Nyhed – X-STRAW halmpiller 17,5 kg sække 
Køb 10 sække           KUN kr.350,00 
Så længe lager haves     (normalpris 440,00) 
 

 

www.horsepro.dk 
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Planteavl   

Høsten  

Opstart af høsten kom sent i gang i år 
og der står stadig korn rundt omkring. 
Ny sæson er under etablering og focus 
må rettes mod ”den gode etablering” og 
ikke mindst opfølgning af denne. 
Priserne er voldsomt under pres og har 
sendt priserne på en voldsom rutchetur! 
 
Kalkning belønnes 
Kalkmangel er den hyppigste årsag til 
for lavt udbytte!   
Pletter med dårlig vækst kan som oftest 
henføres til lave reaktionstal. 
Kalk og få max udbytte. 
NAG spreder kalk. 
Ring og bestil nu! 
 
Snegle – pas på din nye afgrøde 
Kølig og våd sommer har givet sneglene 
optimale vilkår og der registreres om 
meget store forekomster. Sneglene øde-
lægger med bladgnav hvert år nyetable-
rede marker. NAG fører SLUXX HP 
sneglekorn, til bekæmpelse af agersneg-
len. 
Dosis 7 kg/ha. 
 
Kvikbekæmpelse på 2 dage 
Med Roundup Flex har vi et unikt pro-
dukt, som kun kræver 2 dage fra ud-
sprøjtning til jordbehandling for at opnå 
effektiv kvikbekæmpelse.(kvik min. 3 
blade og god vækst) 
Vi anbefaler 2,25 l/ha Roundup Flex. 
 
Focus raps  
Raps bør tildeles 40-60 kg N/ha i form af  
NS eller NPK – mest til sent såede mar-
ker – for at sikre optimale vækstvilkår. 
Vækstregulering kan komme på tale ved 
tidligt sået raps med Caryx eller ved 
mildt efterår – dosering 0,1 l/blad.  
Folicur Xpert kan også anvendes. 
Spildkorn bekæmpes med Agil 0,25 l/ha 
+ Agropol 0,1 l/ha. 
Rapsjordlopper bekæmpes med Karate 
2,5 WG 0,25 kg/ha. 
Hold øje med snegle – evt. udføres 
randbehandling med SLUXX HP. 
Bemærk – der er givet dispensation til 
brug af Kerb 400 SC til bekæmpelse af 
græsukrudt – bestil din mængde nu! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vintersæd 
Generelt bør alt vintersæd behandles 
mod ukrudt i efteråret. 
 
Basisløsning – tokimbladet ukrudt incl. 
græsukrudt - stadie 11-12 
Boxer 1,25 l/ha + Legacy(DFF) 0,07+ 
Oxitril 0,15 l/ha. 
 
Husk forholdsregler ved anvendelse af 
Boxer: 
- Boxer må ikke anvendees midt på 

dagen I høj sol og temperature over 
15 grader 

- Der skal anvendes kompakte injek-
tionsdyser eller alm. injektionsdys-
ser med grov forstøvning 

- Der bør ikke sprøjtes ved vindha-
stigheder over 4 m/sek 

 
Bemærk – lus efterår (havrerødsotsmit-
te) – bekæmpes med  
Karate 2,5 WG 0,25 kg/ha eller  
Mavrik 2 F 0,05-0,1 l/ha 
 

Vintersæd 2015 
 
Vinterhvede 
Mariboss – stabilt udbytte og vinterfast. 
Torp – nyhed- højtydende.  
Jensen – god sundhed og udbytte. 
Nakskov – tidlig moden og højrydende. 
KWS Cleveland – højtydende  
 
Ovennævnte sorter er bejdset med   
Celest Formula M. 
 
 
Vinterbyg 
Meridian 6r Mn – robust og højtydende. 
KWS Infinity 2r Mn – stabilt udbytte. 
Wootan 6r – hybrid – tidlig såning. 
 
Vinterrug 
SU Performer – hybrid - højtydende. 
SU Mephisto – hybrid – højtydende. 
KWS Bono – hybrid – tørketolerant. 
Palazzo – hybrid – velkendt pollenPlus. 
Herakles – linie – stabilt udbytte 
 
Triticale 
Toledo 
 
Ovennævnte er NAG`s primære sorti-
ment. Kontakt NAG for en såsædssnak.
  

FÅ BEDRE RÅD –  
SPØRG NAG! 

Kalk 
Vidste du, at kalk 
er et multifunktio-

nelt næringsstof. 

VINTERSÆD 
2015 

Se mere på 
www.nag.dk 

 
 

Bestil din vintersæd nu ! 
Vi har robuste sorter med topudbytter.   
Ring og forhør. 

Gødning   
September - 

direkte fra skib! 
 

NS 27-4 og N 34 
 

Ring og bestil! 
 
 
 


