Lad energien komme fra NAG –
Agrodiesel, AdBlue, Olie og
Træpiller
Bestilles i LandBOtikken.

Nyhedsbrev September 2019

Årsregnskab 2018/2019
Indkaldelse til ordinær generalforsamling udsendes til alle medlemmer medio september.
Generalforsamlingen afholdes torsdag 26. september 2019 kl. 19.30 i
Valby forsamlingshus, Aggebovej 6, 3200 Helsinge.
Der er spisning kl. 18.30.
Tilmelding til spisning senest torsdag 19. september hos bogholderiet.

Høsten 2019 – stor, men langsommelig
Høsten 2019 blev udbyttemæssigt flot og stor de fleste steder, men de kraftige og langvarige nedbørsmængder satte skår i glæden! Det hele startede tidligt med høst af vinterbyg og opstart på hovedafgrøderne rug, byg, hvede og raps. Høsten blev dog forholdsvis
hurtigt bremset af nedbør tidligt i august, som i store træk drillede høstvejret i knap 3
uger! Tilmed havde vi en del lejesæd i vintersæden, som trak høsttiden ud på de enkelte
marker. Da høstvejret meldte sig igen var kvaliteten ødelagt – faldtallet væk i brødkorn og
spirede kerner i det som skulle have været maltbyg!
De store mængder sætter pres på afgrødepriserne – eneste lysstråle er rapsprisen pt.

Kornafregning
Korn, raps og ærter ligger lagerfrit frem til 15. september 2019. Derefter beregnes lagerleje med dkk 0,80 pr. halve måned og lagersvind, såfremt afregning ikke er aftalt. Kornet
kan oplagres frem til og med 30-6-2020.

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

Aktuelt heste
Efteråret har meldt sin ankomst og mange heste er lidt matte i betrækket efter en lang
sommer på græs. Det er nu tid til at starte op med krybbefoder, hvis hesten har holdt
pause fra dette. Vores egen HorsePro serie har blandinger til alle typer af heste, så kig
ind i butikken og få en snak om hvilket foder der passer til netop din hest.
En B-vitamin kur kan være med til at hjælpe hesten til at komme igennem pelsskiftet
uden at miste al energi, så det er et godt supplement i denne tid.
September måned er en travl måned for HorsePro. Vi er til at finde på Store Hestedag i
Roskilde og Hillerød Horseshow. Her vil der være mulighed for at få en god snak om hestefoder i vores lille lounge eller at få en foderprøve med hjem. Vi har endelig fået nye
hestebolcher –som vil blive introduceret på messen – sammen med en masse lækkert
HorsePro udstyr. Kig forbi vores stande og få en voucher med hjem, der giver rabat på dit
næste køb af HorsePro. Vi ses!

Mød HorsePro Store Hestedag –
7-8 september , stand 78, Roskilde Dyrskueplads
Og igen på Hillerød Horseshow 27-29 september,
stand N1, Frederiksborgcentret, Hillerød
www.HorsePro.dk
www.nag.dk
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Bestil din vintersæd nu !
Vi har robuste sorter med topudbytter.
Vi har også Øko såsæd.

Planteavl
Efterårsetablering i fuld gang
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 både afgrøde og ukrudt vil udvikle sig hurtigt. 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 vintersæden. Endelig kan tidligt etableret vintersæd 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
Mateno Duo er nyt ukrudtsmiddel godkendt til brug i efteråret i vinterbyg og
vinterrug med max. 0,35 l/ha , mens der
i vinterhvede og triticale må anvendes
op til 0,7 l/ha.
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 injektionsdyser eller alm. injektionsdysser med grov forstøvning
- Der bør ikke sprøjtes ved vindhastigheder over 4 m/sek
Bemærk – lus efterår (havrerødsotsmitte) – tjek dine marker!!

Kalk
Vidste du, at kalk
er et multifunktionelt næringsstof.

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.
Ring og bestil nu!

Snegle – pas på din nye afgrøde
Sommeren har været tør og holdt sneglene i skak, men nedbør nu vil favorisere
en kraftig opvækst. 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 2019
Vinterhvede
Informer – meget højtydende og særdeles sund. Kan bruges til brød.
Torp – meget højtydende og velegnet til
tidlig såning – kompensationstype.
KWS Lili – kombinerer højt udbytte og
høj kvalitet- kan bruges til brød.. Kort og
stift strå – buskningstype.
Kalmar – højtydende buskningstype
med god sundhed.
Chevignon – nyhed – højtydende og
robust, god til 2. års hvede.
Mulighed for Lattitudebejdset udsæd af
vinterhvede Torp – bestil nu!
Vinterbyg
Valerie – 2 radet med højt udbytte, udviser stor mangantolerance.
Orwell - 2 radet med højt udbytte .
Vinterrug
KWS Vinetto – ny generation hybrid –
PollenPlus - højtydende med god resistens og kompakt vækstrytme..
Rubin – linie – højtydende, god stråstyrke og god resistens.
Ovennævnte er NAG`s primære sortiment. Kontakt NAG for en såsædssnak.

VINTERSÆD 2019
Se mere på www.nag.dk
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