
 
www.nag.dk 

NAG - NORDSJÆLLANDS STØRSTE ”INDKØBSKLUB” 
Helsinge afd. 4879 5000 - Borup afd. 4828 9058 - Dønnevælde afd. 4839 1461 

  

 

Årsregnskab 2017/2018 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling udsendes til alle medlemmer medio september. 
Generalforsamlingen afholdes tirsdag 25. september 2018  kl. 19.30 i  
Valby forsamlingshus, Aggebovej 6, 3200 Helsinge. 
Der er spisning kl. 18.30. 
Tilmelding til spisning senest tirsdag 18. september hos bogholderiet.  

Høsten 2018 – langt under normal 

I høsten 2018 kom tørkens barske realiteter for alvor på bordet i form af lave udbytter. Al-
drig har vi høstet så tidligt og aldrig været færdig så hurtigt  - med udbytter der var kata-
strofalt lave! Kvaliteten af årets avl har også svigtet i stor stil – specielt i maltbyggen har 
et for højt indhold af protein kasseret avlen til foderbyg. 
I mange tilfælde blev halvt udbytte høstet – naturligvis med store variationer. 
Eneste positive takter er, at årets høst er bjærget uden store omkostninger til tørring og 
dieselolie, samt at enhedsprisen er steget som følge af lavere udbud!  

Kornafregning  

Korn, raps og ærter ligger lagerfrit frem til 15. september 2018. 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 30-6-2019.  
 

Træpiller -  

Ring til NAG LandBOtikken for en kontraktaftale til ny fyringssæson. 

Aktuelt heste 

Pas på grovfoder slået på brakmarker! I år har det på grund af tørken været tilladt at tage 
slæt til foder på brakmarker. Brakmarker og andre ekstensivt dyrkede arealer er typiske 
steder, hvor vi ser store forekomster af brandbæger. Indgår der hø eller wrap fra disse 
arealer i fodringen, er det ekstra vigtigt at være opmærksom på , om der er tegn på 
brandbæger i foderet inden udfodring! Generelt undgår dyrene at æde engbrandbæger, 
men når de tørrer ind og presses som grovfoder, forsvinder den bitre smag, mens gift-
virkningen bibeholdes. Ved forgiftning ses typisk symptomer som at hesten begynder at 
vakle, presser hovedet mod væg eller jord og mister appetitten. 
NAG har fået 1 træk hø på hånden, så kontakt os hvis du er interesseret. Det drejer sig 
om høballer á ca. 420 kg. 
HorsePro var godt repræsenteret til Store Hestedag i weekenden 1.-2. september.       
21.-23.september er der igen gode messetilbud at hente til Hillerød Horse Show. 

 

 

 

 
 
 
 

N
y
h

e
d

s
b

re
v
 S

e
p

te
m

b
e
r 

2
0

1
8
 

Mød HorsePro på Hillerød Horse Show –  
21.-23. september 2018,  
FrederiksborgCentret, Hillerød  
 

           

 

www.HorsePro.dk 

Lad energien komme fra NAG –  

Agrodiesel, AdBlue, Olie og 

Træpiller 

Bestilles i LandBOtikken. 
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Planteavl   

Efterårsetablering tidligt igang  

Efterårsetableringen er startet tidligt op 
og forsøgene viser også merudbytte ved 
tidlig etablering -  MEN – tidlig etablering 
er ikke problemfrit og kræver omtanke. 
Jordtemperaturen er generelt høj og bå-
de afgrøde og ukrudt vil udvikle sig hur-
tigt. Derfor bør ukrudtsstrategien være 
på plads og følges tidligt op. Risikoen for 
bladlusangreb og smittespredning af 
havrerødsot er stor i varme efterår – 
hold derfor øje med bladlus  i vintersæ-
den. Endelig kan tidligt etableret vinter-
sæd blive så kraftigt, at det angribes af 
sneskimmel med udvintring til følge.  
Ny sæson er under etablering og fokus 
må rettes mod ”den gode etablering” og 
ikke mindst opfølgning af denne. 
 
Ukrudt vintersæd 
Generelt bør alt vintersæd behandles 
mod ukrudt i efteråret. 
 
Basisløsning – tokimbladet ukrudt incl. 
græsukrudt - stadie 11-12 vintersæd. 
Boxer 1,25 l/ha +  Legacy(DFF) 0,05-0,1 
l/ha + Maya 0,25 l/ha 
 
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 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) – tjek dine marker!!  
 
 
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 
Sommeren har været tør og holdt sneg-
lene i skak, men nedbør nu vil favorisere 
en kraftig opvækst. 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 
 
Vintersæd 2018 
 
Vinterhvede 
Torp – meget højtydende og velegnet til 
tidlig såning – kompensationstype. 
Kalmar – højtydende buskningstype 
med sundhed i særklasse. 
Informer – nyhed – meget højtydende 
og særdeles sund.  
KWS Lili –  kombinerer højt udbytte og 
høj kvalitet- kan bruges til brød.. Kort og 
stift strå – buskningstype. 
Mulighed for Lattitudebejdset udsæd af 
vinterhvede Torp – bestil nu! 
 
Vinterbyg 
KWS Orwell Mn –  2 radet med højt ud-
bytte, god resistens og stift strå. 
KWS Meridian Mn – 6 radet med højt 
udbytte – mangantolerant og robust. 
Galileoo Mn -6 radet -hybrid – egner sig 
til tidlig såning. 
 
Vinterrug 
KWS Vinetto – nyhed – ny generation 
hybrid – PollenPlus - højtydende med 
god resistens og kompakt vækstrytme. 
KWS Bono –  hydrid – PollenPlus,– 
højtydende, med god stråstyrke - tørke-
resistent.   
Rubin – linie – højtydende, god stråstyr-
ke og god resistens. 
Ovennævnte er NAG`s primære sorti-
ment. Kontakt NAG for en såsædssnak.
  

Kalk 
Vidste du, at kalk 
er et multifunktio-

nelt næringsstof. 

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

Gødning   
Oktober - 

direkte fra skib! 
 

NS 27-4 og N 34 
 

Ring og bestil! 
 
 
 FÅ BEDRE RÅD –  

SPØRG NAG! 


