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To år er ikke ens 

Indtil videre har vinteren været ekstrem mild og minder meget om sidste års milde vinter, 
men så hører ligheden også op! Afgrøderne står meget varieret – fra få gode marker til 
mange middelmådige til dårlige marker, grundet våde etableringsforhold i efteråret og 
ekstremt meget nedbør i perioden efterfølgende. Hvor der sidste år var afgrøder på hele 
marken, præges billedet nu af varierende marker med mange huller. Ærgerligt – men det 
er den sandhed vi er oppe imod i år. Eneste lyspunkt er, at det meget milde vejr og for 
årstiden høje temperaturer, nyder afgrøderne godt af i form af over- og ikke mindst under-
jordisk tilvækst. Det betyder rent faktisk, at afgrøderne skulle trimmes nu med gødning, 
mikronæringsstoffer og ukrudtsmidler, hvor der ikke er kørt i efteråret. Udfordringen  er 
blot, at markerne ikke kan bære og om der lurer lidt vintervejr forude.     

NAG forhandler Kramp – tidligere Grene    

Husk, at NAG forhandler Krampsortiment (tidligere Grene). Det betyder, at du kan bestille 
og afhente/få leveret hele Kramp sortiment gennem NAG, bl.a. sliddele osv.                                        
Kramp Group er Europas førende reservedels- og tilbehørsspecialist indenfor landbrugs-
industrien med over 500.000 varenumre. Spørg i LandBOtikken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optimering af HorsePro sortiment 

Vi har lige nu meget fokus på HorsePro serien, og vi arbejder på at optimere vores sorti-
ment efter den nyeste viden. Bare rolig, vi har stadig det helt rigtige foder til dine behov! 
Du kan møde de nye blandinger til Hest & Rytter messen 5.-8. marts 2020 på stand 
K8360. Vi glæder os til at vise nyhederne frem og få en god snak. Som altid er vi klar til at 
vejlede om hestefodring og du kan vinde fede præmier alle dage. 
Kampagne på HorsePro! Kom ned i LandBOtikken og få et rabatkort til HorsePro! Ra-
batkortet fungerer ved at du køber 9 sække og får den 10. sæk gratis. Rabatordningen 
omfatter alle HorsePro-sække og de kan frit kombineres. Kampagnen gælder kun varer 
afhentet i butik eller hos forhandler og til og med april måned. 
Årstiden med kulde og regn er ofte resulterende i nedsat immunforsvar hos hesten. Hy-
ben har et højt indhold af letoptagelige A-, B-, K-, men især C-vitamin, som er kendt for 
sine mange gode egenskaber. C-vitamin er en stærk antioxidant, og understøtter hestens 
immunforsvar. Supplering af hybenskaller kan derfor være en rigtig god løsning. Hyben-
skaller findes i 3 kg spande til 179,- kr i LandBOtikken.  
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Lad energien komme fra NAG –  

Træpiller, Olie og Agrodiesel. 

Bestilles i LandBOtikken 
 

Tid til olieskift – … den smør´ godt – kør´ godt ! 

 

Gode priser på Fuchs smøreolier. 
Ring og forhør. 

 
 

 

Stedet hvor landmænd handler. 
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Planteavl   

Vinter tilvækst                                          
Grøn vinter med for årstiden høje tem-
peraturer har indtil videre været dagsor-
den og har givet aktiv vækst indtil nu! 
Dog er det fortsat for tidligt at afmelde 
vintervejr og afgrøder i vækst vil være 
sårbare overfor voldsomt vejrskifte!      
OBS -  Manganmangel ses nu i flere 
marker og lurer uden tvivl i mange! Det 
er vigtigt at afhjælpe mangel ved først-
givne mulighed!.                                 
Vintersæd der ikke er sprøjtet mod 
græsukrudt i efteråret står også i  høj 
prioritet. Der er mange muligheder – 
Rexade 440, Broadway, Atlantis  OD, 
Cossack OD, Hussar OD Plus og Serra-
te kan bruges. OBS i vinterbyg – her 
kan kun Hussar OD Plus anvendes!  

Markedet                                        
Kornmarkedet har i den seneste tid væ-
ret voldsomt præget af politiske strøm-
ninger og udbrud af Coronavirus i Kina.   

Tidlig gødningstildeling 

Fra 1. februar må der igen køres gød-
ning ud, såfremt arealet ikke er dækket 
med sne eller der kan opstå afløb som 
følge af bundfrossen jord. Erfaringerne 
viser, at tidlig opstart af både vintersæd 
og på samme tid udbringning på arealer, 
hvor der skal etableres vårsæd, giver 
merudbytte. 
 
Gødning 
Foråret er lige om hjørnet og den første 
gødning skal snart bringes ud!  
Bestil gødning i Big Bags nu til levering, 
så du er klar! 
Hovedsortimentet består af 
NPK 13-8-16 S    
NPK 14-3-15 S, Mg, B chlorfattig 
NPK 21-3-10 Mg, S, B 
NPK 22-3-8 S 
NS 26-13 
NS 27-5 
N 34  
NS 21-24 Svovlsur Ammoniak  
DAP 18-20-0 
Kali 50 
Patentkali 
Kaliumsulfat 
Kieserit 
Flydende gødning 
 
Alle gødningstyper er samgranulerede. 
Producentoplysninger: Se  www.nag.dk  

 
 
 
 
 
 
NAG spreder gødning og kalk 
NAG spreder gødning og kalk med stor 
kapacitet og præcision – nemt og hurtigt! 
Ring og bestil spredning. 

Markbog 2020 

Markbogen 2020 er klar i vore afdelinger  
–  kom forbi og få et eksemplar. 
Meld dig til vores planteværnsklub 2020 
og opnå en række fordele.  
Ring og hør nærmere. 
 
Vårsæd 2020 
Maltbyg 
RGT Planet – afsætningssikker maltbyg.      
Udbyttestabil, god sortering og god 
sundhed. 
 
Laureate – Nyhed maltbyg. Højtydende, 
god sundhed og unik sortering! 
 
KWS Irina – anerkendt maltbyg med 
godt udbytte – bemærk modtages ikke i 
høst. 
 
Havre 
Caddy –meget højtydende med lille 
skal-andel.  
 
Vårhvede 
Cornetto – højt udbytte og god kvalitet. 
 
Såsæden leveres i 500 kg Big Bags med 
mulighed for aftapning i bunden. 
Kontakt NAG for andre sorter. 
 
 
 

Markfrø og vildtblandinger 2020 

Vi er på plads med frø og vildtblandinger 
til ny sæson. Ring og bestil.  
 
Bred- og wrapfolie, bindegarn og net 
Vi er klar med varer – ring og forhør. 

Arealstøtte 2020 
Ansøgningsrunden for Grundbetaling 
og Grøn Støtte er nu startet op          
pr. 3. februar med                             
ansøgningsfrist 17. april 2020. 
Se mere på www.lbst.dk 

 

 
 
ALT I ET KORN 

Økologisk Udsæd 
Ring og forhør ! 

Rexade 440 – nyhed -  
Ukrudtsmiddel mod 
græsser og tokimbladet 
ukrudt – i hvede, rug og 
triticale fra tidlig forår. 

Ved Manganmangel   
tilføres: 
2 l/ha Mangansulfat / 
1 kg/ha Mangansulfat / 
1,5 l/ha Mangannitrat. 
Tilsæt altid 0,1 l sprede-
klæbemiddel pr. ha. 


