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Det blev hurtigt forår 

I lang tid har vi sukket efter tørvejr og nu er det så kommet – og markerne blev farbare 
langt hurtigere end vi troede!  Vintersæden har på det seneste haft en hård medfart af 
vejrskiftet med nattefrost i en periode, som har svedet afgrøderne mange steder. Tilmed 
har afgrøderne svært ved at få fat i næringsstoffer de steder, hvor der er kørt sent gød-
ning ud grundet vådt føre. Forårssåningen er i fuld gang og mange er nået langt.  
 

Forholdsregler  

Corona / Covid 19 spøger fortsat i Danmark og NAG har taget forholdsregler jævnfør 
Sundhedsstyrelsens retningslinier. Det gør ikke tingene nemmere, men vi får det til at vir-
ke og I som kunder mærker ikke meget til det ifht. afhentning og leverancer. Få produkter 
er voldsomt berørt af nedlukningen i verden, men vi finder alternativer!  
Vi henstiller fortsat til, at begrænse fysiske henvendelser og henviser til telefon og mail. 
 

Ingen drift uden Agrodiesel  

NAG leverer Agrodiesel gennem Circle K. 
Ring og forhør. 
 

Den der smører godt – kører godt. 

Gode priser på Fuchs smøreolie – ring og forhør. 
 

Gødningsudkørsel 

NAG spreder handelsgødning og kalk ud med høj kapacitet og stor præcision. Gør brug 
af dette tilbud – hurtigt og nemt.  
 

Græsmarksdrift 

For at sikre græsudbud skal græsmarken tilføres gødning. Vi anbefaler NPKS til græs-
arealer. Slætmarker tildeles 85-100 kg  N og rene afgræsningsmarker tildeles 50 kg N.  
Med jævne mellemrum skal græsmarken fornyes enten ved direkte omlægning eller iså-
ning i eksisterende græsmark. Den velkendte metode er udlæg i vårsæd. Der udsås først 
dæksæd og efterfølgende frø ca. 25-30 kg/ha. Dæksæden kan høstes som helsæd eller 
til modenhed.  
Isåning i eksisterende græsareal fornyer græsmarken uden at omlægge marken fuldstæ-
dig. Der isås med speciel skiveskærmaskine eller tradionel såmaskine. Udsædsmæng-
den er 20-25 kg/ha. Forhør om græsblandinger i LandBOtikken. 
 

HorsePro  

Nyhed! Har du en hest der har svært ved at holde huld uanset hvor mange kalorier du 
fylder i den? Så overvej vores nye HorsePro Rice Up. Et spritnyt produkt bestående af 
100% stabiliseret risklid, der har en fantastisk huld- og muskelopbyggende effekt bl.a. 
grundet en høj andel råfedt og gammaoryzanol, der ofte betegnes som naturens eget ste-
reoid. Også effektivt til lakterende hopper der taber sig. 
Nyhed! Vidste du, at vores avlsfoder HorsePro Elite og HorsePro Unique nu er tilsat 
Agrimos

®
 - et fantastisk foderadditiv der: 

- Uderstøtter tarmsystemet hos hesten (prebiotisk effekt). 
- Indeholder MOS (Manno Oligosakkarider), der forhindrer uønskede bakterier 

i at kolonisere sig i tarmsystemet. 
- Indeholder beta-glucaner, der understøtter hestens uspecifikke immunforsvar      

(som ex. hud, slimhinder mv.) 
- Har altid en positiv effekt på råmælkskvaliteten – det øger mængden af anti-

stoffer i råmælk. 
- Når du giver din hest den daglige anbefalede mængde HorsePro Elite eller 

HorsePro Unique, får den også den anbefalede daglige dosering Agrimos 
®
. 
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Lad energien komme fra NAG –  

Træpiller,Olie og Agrodiesel. 

Bestilles i LandBOtikken 
 

 

Stedet hvor landmænd handler. 
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Planteavl   

Vejrskifte gav hurtigt forår, men vinter-
sæden lider mange steder af nærings-
stofmangel og frostperioden har været 
hård ved bladpladen. Ingen tvivl om at 
vintersæden skal hjælpes på vej med 
mangan og andre micronæringsstoffer. 
Efterfølgende skal ubehandlede marker 
fra efteråret behandles mod ukrudt, nu 
da vi har fået en mere stabil temperatur! 
Etablering af vårsæd er i fuld gang. 

Årets kvælstofprognose 2020 viste et 
højere  kvælstofbehov end normalt:    
Plus  5kgN/ha på JB 2-4 og Plus 10 
kgN/ha JB 5 og derover.  

Bemærk kvælstofprognosen gælder ikke 
for afgrøder med stor kvælstofoptagelse 
efterår – græs og vinterraps, men for alt 
andet vinter- og vårsæd. 
 
Kornmarkedet 
Kornprisen er fortsat præget af udbrud 
af Coronavirus. 
 
Gødning 
NAG har gødning på lager til omgående 
levering. 
Alle gødningstyper er samgranulerede, 
hvor alle næringsstoffer er i hvert gød-
ningskorn - din sikkerhed for præcis og 
optimal effekt i marken! Et korn – Max 
effekt. 
 
Mikronæringsstoffer 
Optimal forsyning med mikronærings-
stoffer er en betingelse for fuldt udbytte! 
 
Mangan kender vi som mangelsymptom 
og vi ved hvordan vi forebygger og af-
hjælper symptomerne.  
De fleste arealer, som dyrkes i vores 
område har ikke fået tilført husdyrgød-
ning i mange år og specielt Cu, Zn og 
Mg er der mangel på mange steder. 
 
YARAVita Gramitrel – meget koncentre-
ret   mikronæringsstofblanding indehol-
dende Mn, Cu og Zn, Mg, N. 
Anbefalet dosering 1-2 l/ha 
 
Epso Microtop – indeholdende Mg, S, B 
og Mn. Anbefalet dosering 3-5 kg/ha 
 
Epso Top / Bittersalt – indeholdende Mg 
og S. Anbefalet dosering 3-5 kg/ha 
  
          

 
 
 
 
Vækstregulering forår 
Kraftige afgrøder bør vækstreguleres i 
det tidlige forår. 
Moddus M, Moddus Start, Medax Top, 
Cerone og Stabilan Extra er bl.a. mulig-
heder for at styrke strå og rodoptag. 
Husk at –  
Brødkorn må ikke vækstreguleres! 
 
Markbogen 2020 kan afhentes i vores 
afdelinger med forslag til sprøjteplan og 
andre relevante dyrkningsoplysninger. 
 
 
Vårsæd 2020 
NAG har fortsat vårsæd på lager til om-
gående levering.  
 
Maltbyg – RGT Planet eller Laureate 
Havre – Caddy 
Vårhvede – Cornetto 
 
Økologisk udsæd – ring og forhør! 
 
Såsæden leveres i Big Bags.. 

Markfrø 2020 

NAG forhandler frø fra DLF Trifolium. 
Bestil markfrø nu, og vær sikker på at få 
den rigtige blanding til din bedrift. 
Frøbestillingslisten ses på www.nag.dk . 

Jagt og vildt 

NAG fører alle former for frø og udsæd 
til vildtremiser – ex. vildtmajs, blodklø-
ver, cikorie, honningurt, fodermarvkål og 
forskellige vildtblandinger. 
Kom forbi og bestil fra vort store udvalg. 
 
Wrapplast og bindegarn 
NAG fører sortiment af wrapplast og 
bindegarn til kommende sæson. 
Ring og bestil. 
 

OBS !! Arealstøtte 
Bemærk, at ansøgningsfristen 
til Grundstøtte og Grøn støtte 
er forlænget frem til                 
1. maj 2020.  

Se mere på www.lbst.dk 

 

http://www.nag.dk/

