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Årsregnskab 2015/2016 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling udsendes til alle medlemmer medio september. 
Generalforsamlingen afholdes tirsdag 27. september 2016  kl. 19.30 i  
Valby forsamlingshus, Aggebovej 6, 3200 Helsinge. 
Der er spisning kl. 18.30. 
Tilmelding til spisning senest tirsdag 20. september hos bogholderiet.  

Høsten 2016 –  udbytter under normal 

Årets høst bliver langt fra mindeværdig. Udbytterne er generelt lave for alle afgrøder, hvil-
ket primært skyldes en usædvanlig lang periode uden nedbør i maj og juni. Samtidig hol-
des afgrødernes prisniveau i skak af bedre udbytter i verden omkring os. Kvalitetsmæs-
sigt kan der måles højere protein i foderkornet, som følge af Landbrugspakken og heraf 
højere kvælstoftildeling.  Desværre er maltbyggen i år af meget svingende kvalitet – højt 
til alt for højt proteinindhold, hvilket tilskrives lave udbytter, grundet manglende nedbør.  
De forholdsvis få høstdage har været udnyttet effektivt og NAG har modtaget store 
mængder på rekordtid, hvilket lagerpladserne tydeligt bærer præg af! Samlet set er 
mængderne dog lavere end tidligere år, grundet lavere udbytter.  

Fodersæson starter op 

Efteråret er så småt på vej , og det betyder at hestene kommer ind fra græsset og den 
kommende fodersæson skal planlægges. Vi står altid klar til at rådgive dig, og lægger og-
så gerne foderplaner for dit hestehold eller kommer på besøg i stalden. Med  10 forskelli-
ge fodervarianter fra HorsePro-serien, er der et foder til alle behov – fra det fravænnede 
føl til selskabshesten eller ridehesten. Såfremt din hest måtte have et specifikt behov, har 
vi vores urteserie, som er nogle unikke og specifikke problemløsere. 
Ring og hør nærmere, eller kig ind i en af vores LandBOtikker, så finder vi sammen en 
løsning på din kommende fodersæson! 
 
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 2016. 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 30-6-2017.  

 

Træpiller -  

Ring til NAG LandBOtikken for en kontraktaftale til ny fyringssæson. 
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Tak, for fremmøde på stand HorsePro  
på Store Hestedag, Roskilde. 
Vi havde 2 gode dage, med stor interesse for vores  
produkkter. 

           

 

www.horsepro.dk 
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Planteavl   

Høsten  

Høsten i år er bogstavelig talt ikke noget 
at skrive om. Skuffende udbytter fra en 
kant af, og kun få positive tilbagemeldin-
ger.  
Ny sæson er under etablering og focus 
må rettes mod ”den gode etablering” og 
ikke mindst opfølgning af denne. 
 
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 
Våd sommer har givet sneglene optima-
le vilkår og der registreres om meget 
store forekomster. Sneglene ødelægger 
med bladgnav hvert år nyetablerede 
marker. NAG fører SLUXX HP snegle-
korn, til bekæmpelse af agersneglen. 
Dosis 7 kg/ha. 
 
Kvikbekæmpelse på 2 dage 
Med Roundup Flex og Roundup Po-
werMax har vi 2 unikke produkter, som 
kun kræver 2 dage fra udsprøjtning til 
jordbehandling for at opnå effektiv kvik-
bekæmpelse.(kvik min. 3 blade og god 
vækst) 
Vi anbefaler 2,25 l/ha Roundup Flex el-
ler 1,4 kg/ha Roundup PowerMax 
 
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 2016 
 
Vinterhvede 
Mariboss – stabilt udbytte og vinterfast. 
Torp – største sort i DK, højtydende.  
Nuffield – nyhed – højt udbytte. 
KWS Lili – nyhed – kvalitetshvede. 
KWS Cleveland – højtydende og tidlig. 
 
Ovennævnte sorter er bejdset med   
Celest Formula M. Mulighed for Lattitu-
debejdset udsæd af Mariboss og Torp! 
 
 
Vinterbyg 
Meridian 6r Mn – robust og højtydende. 
KWS Infinity 2r Mn – stabilt udbytte. 
Wootan 6r – hybrid – tidlig såning. 
 
Vinterrug 
SU Performer – hybrid - højtydende. 
KWS Bono – hybrid – tørketolerant. 
Herakles – linie – stabilt udbytte 
 
Triticale 
Tantris 
 
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 
2016 

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! 
 
 
 


