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Nyhedsbrev Oktober 2021

Generalforsamling
NAG har afholdt generalforsamling 30. september 2021.
Der var ingen udskiftninger i bestyrelsen.
Svend Hansen, Kasper Hansen og Christoffer Mouritsen blev genvalgt til bestyrelsen og
Jan Brunholm blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Niels Christensen som formand og Martin Kudsk
som næstformand. Christoffer Mouritsen blev valgt til medlem i forretningsudvalget.

Foreningens økonomi
Regnskabet, der godkendtes på årets generalforsamling, udviste et overskud på
kr. 4.552.283, -.
Generalforsamlingen besluttede, på bestyrelsens indstilling, at udlodde kr. 534.000, som kontant udbetaling til medlemmerne, med tillæg af skat kr. 267.000, I alt kr. 801.000, -.

Efterårsmarked i LandBOtikken Helsinge 9. oktober kl. 9-13
LandBOtikken i Helsinge holder Efterårsmarked lørdag 9. oktober kl. 9-13. Vi har masser
af supergode tilbud, bl.a. på NAG foder, hunde- og kattefoder samt træpiller. NAG er vært
med drikkevarer og pølser. Kom og gør en god handel!

Vintervarmen fås hos NAG
NAG har gode priser på træpiller. Desuden føres fyrings- og dieselolie fra Circle K, samt
smøreolie fra Fuchs. Ring og forhør.

HorsePro – fodringssæson skudt i gang
Efter en lang sommer med heste på græs er mange hesteejere begyndt at fodre med
krybbefoder og wrap. Opstartsfasen med wrap kan skabe lidt problemer med løs mave.
Det er vigtigt at få styr på den vandige gødning hurtigst muligt, for at forhindre skade på
tarmcellerne. Først og fremmest skal man undgå at fodre med store mængder sukker og
stivelse, introducere wrappen langsomt og i stedet give hesten flere hyppige måltider bestående af letfordøjelige fiberkilder som f.eks. hø, roepiller, grønpiller, fiberpiller, Fiber
Mash eller lignende. Det er vigtigt at hesten får masser af grovfoder – minimum 1,75 kg
pr. 100 kg hest. Er uheldet ude og hesten får diarré, er det en god ide at supplere med
elektrolytter, da hesten taber en masse salte gennem den beskadigede tarm. Husk altid
at give hesten adgang til rent drikkevand og en saltsten.
Probiotika og Prebiotika kan være med til at genoprette en god mikroflora i bagtarmen.
Flere af HorsePro´s blandinger indeholder både Probiotikum og Prebiotikum, som fremmer vækst af gode bakterier i bagtarmen og man er derfor på forkant med nogle af de udfordringer foderskiftet kan give. Hvis hesten virker træt og energiforladt, kan et supplement med B-vitaminer måske gøre en forskel. Det skyldes, at hesten bruger flere Bvitaminer ved pelsskifte end den selv kan nå at producere.
Et ormetjek er også en god ide i efteråret.
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Planteavl
Langstrakt etablering
Etableringen af vintersæd er forløbet
over en forholdsvis lang periode. Generelt er afgrøderne kommet godt igang og
skal nu følges op med ukrudtsbehandling, luse- og rapsjordloppens larvebekæmpelse, vækstregulering og tildeling
af micronæringsstoffer. Husk nye regler
på gødningstildeling efterår – MAX 15 kg
N til vintersæd og senest 30. september
– fortsat fri tildeling af N til vinterraps.
Markedsorientering
Højprisniveauet er fortsat relativt stabilt
– specielt underforsyning af maltbyg har
givet stigende prisniveau. Rapsprisen
kører fortsat sit eget løb med høje priser.
Gødning – en sand gyser
Der er efterhånden rigtigt mange ubekendte faktorer som spiller ind på gødningsmarkedet – MEN samlet set har de
medført voldsomme stigninger fra forårets niveau til nu - i et uigennemsigtigt
marked. NAG får løbende leverancer
hjem, men leverancer over sommeren
og udbud har nærmest været ikke eksisterende. Faktum er, at gødning til sæson 2022 bliver dyr – MEN vi skal dog
huske på, at det kan bindes op på meget
fornuftige afgrødepriser også til ny sæson!
Planteværn efterår
Mateno Duo – 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.
Resistensbryder – god mod storkenæb,
kornblomst, spildraps – effekt på væselhale og agerrævehale.
Flere løsninger er relevante for de forskellige afgrøder og ukrudtstryk – ring
og forhør.

Bemærk – lus efterår (havrerødsot) –
Lamdex 0,20 kg/ha - tjek dine marker!!
Brug Syngentas luse APP (BYDV Assist) som som beslutningsværktøj til
timing af lusebekæmpelse.
Ukrudt raps
Belkar er god til bekæmpelse i raps mod
tokimbladet ukrudt som hyrdetaske,
kamille, burresnerre, storke- og hejrenæb, kornblomst, valmue og fuglegræs.
0,4 -0,5 l/ha Belkar (raps. 6.bladstadie)
Evt. tilsættes 0,2 kg/ha Lamdex mod
rapsjordloppens larve!!
Raps – Kerb 400 SC
Kerb 400 SC i raps godkendt for perioden 1. november - 31. december 2020.
Kerb er pt. en mangelvare i hele Europa!
Mikronæringsstoffer
Manganmangel optræder ofte kraftigt
ved tidlig etablering. Dette skyldes ofte
løse jorde med manglende pakning og
dels områder med højt reaktionstal, hvor
planterne vokser sig ind i mangelsymptomer. Der sprøjtes på så meget bladmateriale som muligt!
Brug Mangansulfat 2,1 l/ha / Mangannirat 1,5 l/ha / Mangansulfat 2,0 kg/ha plus
0,1 l/ha Agropol.
Ved bred mikronæringsstoftildeling tilsættes også 2 kg/ha EPSO Microtop.
Jordbrugskalk
Vi leverer og spreder magnesiumkalk og
almindelig jordbrugskalk.
Husk - kalk er det vigtigste multinæringsstof vi har!

Husk forholdsregler ved anvendelse af
Boxer:
- Boxer må ikke anvendes midt på
dagen I høj sol og temperatur over
15 grader
- Der skal anvendes kompakte injektionsdyser eller alm. injektionsdysser med grov forstøvning
- Der bør ikke sprøjtes ved vindhastigheder over 4 m/sek
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