Årsregnskab 2016/2017
Indkaldelse til ordinær generalforsamling udsendes til alle medlemmer medio september.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag 26. september 2017 kl. 19.30 i
Valby forsamlingshus, Aggebovej 6, 3200 Helsinge.
Der er spisning kl. 18.30.
Tilmelding til spisning senest tirsdag 19. september hos bogholderiet.

Nyhedsbrev September 2017

Reception
NAG´s Direktør Jens Lauritsen fylder 60 år.
I den anledning inviteres kunder og forretningsforbindelser til reception Torsdag 14. September kl. 13.30 - 17.00 på
Bymose Hegn, Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsinge

Høsten 2017
Årets høst har udbyttemæssigt været et rigtigt fornuftigt i år – det har virkelig kunnet betale sig at passe afgrøderne fra start til slut. Ingen tvivl om rekordudbytter hvis juli måned
havde været mere gavmild med solskinstimer! Høstvejret derimod har været en meget
stor udfordring og i skrivende stund står der stadig lidt korn derude. Grundet europæisk
høstpres holdes afgrødernes prisniveau i skak og vi har kun oplevet faldende priser den
sidste måned!
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 større pt. end tidligere år.

HorsePro nyheder
Efteråret er på vej og HorsePro kommer med flere nyheder. Først og fremmest har
HorsePro fået en ny og opdatereret hjemmeside, hvor alle produkter kan ses, samt de
nærmeste forhandlere kan findes. Besøg den nye hjemmeside her: www.HorsePro.dk .
Desuden er HorsePro-serien blevet udvidet med 2 nye produkter: HorsePro Sport og
HorsePro Fiber Plus.. Dette er produkter til sportshesten, eller hesten der mangler huld.
Ring og hør nærmere, eller kig ind i en af vores LandBOtikker, så finder vi sammen en
løsning på din kommende fodersæson!

Kornafregning
Korn, raps og ærter ligger lagerfrit frem til 15. september 2017. Derefter beregnes lagerleje med dkk 0,80 pr. halve måned og lagersvind, såfremt afregning ikke er aftalt. Kornet
kan oplagres frem til og med 30-6-2018.

Træpiller Ring til NAG LandBOtikken for en kontraktaftale til ny fyringssæson.

Tak, for fremmøde på stand HorsePro
på Store Hestedag, Roskilde.
Vi havde 2 gode dage, med stor interesse for vores
HorsePro-produkter.

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

Planteavl
Høsten
Høsten i år har udbyttemæssigt været
rigtigt fornuftigt . Høstvejret har derimod
været noget af en udfordring og NAG´s
tørringsanlæg kører på højtryk for at
komme igennem de store kornbunker.
Ny sæson er under etablering og fokus
må rettes mod ”den gode etablering” og
ikke mindst opfølgning af denne.

Gødning
Kalk
Oktober
Vidste
du, at kalk
er et multifunktiodirekte
fra skib!
nelt næringsstof.

NS 27-4 og N 34
Ring og bestil!

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 optimale vilkår og der registreres om meget
store forekomster. Sneglene ødelægger
med bladgnav hvert år nyetablerede
marker. NAG fører SLUXX HP sneglekorn, til bekæmpelse af agersneglen.
Dosis 7 kg/ha.
Kvikbekæmpelse på 2 dage
Med Roundup Flex og Roundup PowerMax har vi 2 unikke produkter, som
kun kræver 2 dage fra udsprøjtning til
jordbehandling for at opnå effektiv kvikbekæmpelse.(kvik min. 3 blade og god
vækst)
Vi anbefaler 2,25 l/ha Roundup Flex eller 1,4 kg/ha Roundup PowerMax

VINTERSÆD
2017
Se mere på
www.nag.dk

Raps i fokus
Belkar godkendt til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt – Kamille, hyrdetaske,
burresnerre, valmue, kornblomst, storke/hejrenæb fra rapsens 3-6 bladstadie.
Dosis 0,25-0,5 l/ha evt. split.
Raps bør tildeles 40-60 kg N/ha i form af
NS eller NPK – mest til sent såede marker – 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 0,4 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.
Bemærk – der er givet dispensation til
brug af Kerb 400 SC til bekæmpelse af
græsukrudt – bestil din mængde nu!
Vintersæd 2017
Vinterhvede
Torp – meget højtydende og velegnet til
tidlig såning..
Kalmar – nyhed – højtydende buskningstype med sundhed i top.
Mariboss – stabilt udbytte og vinterfast.
KWS Lilli – kombinerer højt udbytte og
kvalitet. Kort og stift strå.
KWS Cleveland – højtydende og tidlig.
Ovennævnte sorter er bejdset med
bejdsemiddel Celest Formula M.
Mulighed for Lattitudebejdset udsæd af
Torp – bestil nu!
Vinterbyg
Meridian 6r Mn – robust og højtydende.
KWS Infinity 2r Mn – stabilt udbytte.
Bazooka 6r – hybrid – tidlig såning.
Vinterrug
KWS Florano – hybrid - højtydende
KWS Bono – hybrid – tørketolerant.
Ovennævnte er NAG`s primære sortiment. Kontakt NAG for en såsædssnak
Generelt bør alt vintersæd behandles
mod ukrudt i efteråret.
Basisløsning – tokimbladet ukrudt incl.
græsukrudt - stadie 11-12
Boxer 1,25 l/ha + Lexus 7-10 gr/ha +
Legacy(DFF) 0,07-0,1.
Husk forholdsregler ved anvendelse af
Boxer:
- Boxer må ikke anvendes midt på
dagen I høj sol og temperature over
15 grader
- Der skal anvendes kompakte injektionsdyser eller alm. injektionsdysser med grov forstøvning
- Der bør ikke sprøjtes ved vindhastigheder over 4 m/sek
Bemærk – lus efterår (havrerødsotsmitte) – tjek dine marker!!
FÅ BEDRE RÅD –
SPØRG NAG!
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