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

Højværdiafgrøder fra en kant

Efter et koldt og tørt forår har vi den seneste måned fået ”guldregn”, dog i meget forskellige mængder. Fælles for alle afgrøder i år er, at de prismæssigt ligger meget højt i forhold til tidligere. Baggrunden for det høje prisniveau er dog meget tragisk.
Lige nu trænger ferieperioden sig på, men om kort tid går det løs med årets høst. NAG
gør alt for at få så smidig og hurtig en høstindlevering som mulig for dig – planlæg din
høst i god tid. Tilmeld dig høst SMS omkring åbningstider hos NAG.
Informer traktorfører hvem de kører for – kundenummer og navn, samt vognens indhold –
art og sort! Husk, at vogne altid skal rengøres før transport af korn!

Nyhedsbrev Juli 2022

Høstinformation 2022
Årets høstbetingelser – Høst 2022 – ligger klar på www.nag.dk fra ultimo juli.
Vi står klar til at modtage dine afgrøder i Borup- og Dønnevældeafdeling.
Dønnevældeafdeling holder ferielukket i uge 27 og uge 28, undtagen for kornmodtagelse.
Korrekt placering af markpresenning
placeres på kort stub m. 50 cm overlæg

Afhentning af korn på marken

Fast kørevej

For at vi kan afhente kornet hurtigt og effektivt er det vigtigt, at bunkerne ligger hensigtsmæssigt op til kørefast vej – parallelt med vejen, så bilen kan holde på fast vej under
læsning – så høj en bunke som muligt – ikke under træer m.m.
Dette sikrer afhentning til rette tid!
Kornbunker, der ligger uhensigtsmæssigt og derfor kræver uforholdsmæssig lang tid til at
suge eller grabbe op, afhentes på timeløn!

Høstens tid – en travl tid
Har du husket at få fyldt dieseltanken op inden det for alvor går løs – ring til NAG og få
bestilt! Vi har AdBlue på lager.
Markpressenninger til årets høst købes hos NAG.
Bindegarn – NAG lagerfører bindegarn til små- og storballepressere samt rundballenet.
Wrapfolie – NAG lagerfører wrapfolie til små og store baller.

Heste – gode råd på varme sommerdage
Først og fremmest sørg for at hesten har adgang til rigeligt rent og friskt vand.

Sørg for at dominerende heste ikke holder rangsvage heste væk fra vandtruget.
Flydebrikker kan hjælpe med at holde vandet algefrit.
Heste på jordfold bør tildeles grovfoder af flere gange for undgå forstoppelse.
Heste skal drikke 5-7 L vand/100 kg hest og det dobbelte hvis det er hoppe med
føl eller hest i hårdt arbejde. Fiber Mash kan hjælpe med at forøge væskeindtag.
Husk at tildele elektrolytter, hvis hesten er i hårdt arbejde og sveder.
Sørg for skygge på folden eller luk dem på stald, når solen står højest.
Afkøling med vand kan hjælpe hesten med at komme af med varme.
God fornøjelse med jeres heste i sommenvarmen

www.nag.dk
Helsinge afd. 4879 5000 - Borup afd. 4828 9058 - Dønnevælde afd. 4839 1461

Planteavl
Høsten nærmer sig
Kerneindlejringen er i fuld gang og det
generelle billede tegner fornuftigt. Værdien på vores afgrøder ligger meget højt,
hjælpestoffernes pris ligger meget højt,
så det er vigtigt at få det hele med. Klargøring, planlægning og forberedelse er
nøglen til en problemfri høst.
Såfremt du selv skal have korn på lager,
bør disse omhyggeligt rengøres og efterfølgende sprøjtes med K-Obiol®EC25.
Lovpligtige efterafgrøder / MFO
Efterafgrøder har en N gevinst på 15-30
kg N/ha ved rettidig etablering.
NAG anbefaler olieræddike eller Honningurt som efterafgrøde. Efterafgrøder
af ovennævnte skal være etableret senest 20. august.
Jo bedre etablering - jo højere N gevinst!
MFO-efterafgrøder skal bestå af mindst
2 arter – her tilbyder NAG blandingen
”Blågul” af 90 %olieræddike og 10 %
honningurt.
Gødning
Højprismarked med få mængder til rådighed.

Bestil din kalk nu
og høst udbyttet
allerede til næste
sæson!

Kalk – multifunktionelt næringsstof
Kalkmangel er den hyppigste årsag til
for lavt udbytte. Pletter med dårlig vækst
kan som oftest spores til lave reaktionstal.
Kalk og få maximalt udbytte.
Nedvisning før høst
Bemærk – Brødkorn, Eksporthvede
og Maltbyg må ikke sprøjtes med
Roundup før høst!

VINTERSÆD
2022-2023
Se mere på
www.nag.dk

Superstærkt sortiment af Vintersæd
2022-2023
Vinterhvede
Pondus – højtydende, særdeles sund
og vinterfast. Bredt såvindue – kan sås
tidligt. Mulighed for Latitudebejdse.
Sortsblanding – Pondus, Informer,
RGT Saki. Unik sammensætning af robuste sorter – godt valg.

Informer – højtydende og sund. Normalt såstidspunkt.
KWS Lili Brød – kombinerer højt udbytte og høj kvalitet- møllernes foretrukne
brødhvede. Kort og stift strå – buskningstype.
Vinterbyg.
LG Globetrotter – 2 radet med højt udbytte og høj hektolitervægt.
Sensation – 6 radet – resistent mod
havrerødsot.
SY Dakoota – 6 radet hybrid – nyhed –
højtydende.
SY Galileoo – 6 radet hybrid – robust og
gennemprøvet.
Vinterrug.
KWS Berado – hydrid – PollenPlus,–
højtydende, med god stråstyrke.
KWS Rotor – hybrid – PollenPlus - højtydende med god resistens.
Vinterraps.
LG Auckland – hybrid – Meget højtydende, resistent med rapsrødsot. Velegnet medio til sen etablering.
PT 302 – hybrid – meget højtydende,
resistent mod rapsrødsot og god sundhedspakke. Velegnet medio til sen etablering.
PT303 – hybrid - nyhed - højt udbytte –
tolerant for knoldbægersvamp, medio til
sen etablering.
Artemis – hybrid – højtydende, kraftig
efterårsvækst
Creed– hybrid – tolerance mod kålbrok-, god sundhed.
Ovennævnte vintersæd er NAG´s
primære sortiment. Se mere på
www.nag.dk

RGT Saki – højtydende, med meget høj
stråstyrke. Velegnet til tidlig såning.

ØKO såsæd
Ring og forhør!
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