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Besynderlige tider 

Sparsomme nedbørsmængder i april har bremset væksten for stort set alle afgrøder  – 
heldigvis har vi i den seneste periode fået en lille mængde nedbør, som har sat lidt skub i 
tingene. Danmark er forsat delvist nedlukket pga. Corona/Covid 19. Heldigvis har land-
bruget kørt upåklageligt på i denne periode og forsynet by og land med gode og sunde 
fødevarer. Vi kan håbe, at landbruget får optjent lidt goodwill hos den brede befolkning til 
brug fremadrettet! NAG har også kørt hele perioden med de forholdsregler, som er blevet 
udstukket af Sundhedsstyrelsen. 

 

Krav om autorisation til køb af planteværn 1. juli 2020 

Husk at registrere dig på miljøstyrelsens hjemmeside senest 30. juni, hvis du skal købe 
planteværn fremadrettet. Se mere på https://mst.dk/kemi/pesticider/anvendelse-af-
pesticider/brugere-professionel-brug/uddannelse-og-autorisation/ 

  

Status – NAG holder lukket tirsdag 2. juni fra kl. 12 

Grundet status lukker NAG tirsdag 2. juni fra kl. 12.00. Lukningen gælder både Borup-, 
Dønnevælde- og Helsingeafdeling. 
 

Lukkedage og varetur   

NAG holder lukket i alle afdelinger St. Bededag fredag 8. maj. Ligeledes er der lukket Kr. 
Himmelfartsdag torsdag 21. maj. Varetur denne dag køres onsdag/fredag, NAG Dønne-
vældeafdeling og kontor Helsinge holder lukket fredag 22. maj. Ligeledes er der lukket 2. 
pinsedag mandag 1. juni og Grundlovsdag fredag 5. juni i hele NAG.  
 

HorsePro 

Så tager vi hul på den sidste forårsmåned i 2020 og græsset er efter en lang tørkeperio-
de nu endelig begyndt at vokse. Går din hest på vinterfold endnu, så vær opmærksom på 
at den kan indtage større mængder sand og jord i forsøget på at hive de små nye saftige 
græsskud op af jorden. Den kur med Loppefrøskaller, der danner en slim og trækker 
sandet med ud af tarmene, kan derfor være særligt effektiv i denne tid. HorsePro´s egne 
pelleterede loppefrøskaller er velsmagende og effektive til selv kræsne heste. 
 
Ellers er det helt store tema jo indgræsning på sommerfoldene. Husk at gå langsomt til 
værks. Stortarmens mikroorganismer skal langsomt tilvænnes det høje sukkerindhold i 
græsset. Græs indeholder fruktan, hvilket er et sukker, der ikke kan nedbrydes i hestens 
tyndtarm, som normalt sukker kan. Hvis hesten spiser meget fruktanholdigt græs vil dette 
kunne resultere i fejlgæring i hestens stortarm, som kan medføre kolik og forfangenhed. 
For at undgå dette anbefales en tilvænningsperiode over nogle uger, hvor græsningsti-
den langsomt øges. Tilvænningsperioden bør strække sig over 14 dage til en måned, for 
at sikre en så skånsom overgang som muligt.   
Herunder kan du se et eksempel på indgræsning over 14 dage:  

 Dag 1-2  Dag 3-5  Dag 6-7  Dag 8-9  Dag 10-
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 Dag 12-
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 > dag 14 
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time/dag 

2-3 t/dag 6 t/dag 8-10 t/dag Indgræsset 

  
Lider din hest af PPID (Cushing), EMS, eller har den tendens til forfangenhed? I så fald 
skal du være ekstra opmærksom, når du lukker din hest på græs i foråret. Her kan en for-
længet indgræsningsperiode være at foretrække. Har hesten tidligere været forfangen 
bør den ikke have adgang til græs døgnet rundt. 
Ponyer og nøjsomme heste er mere disponerede over for at blive forfangne, samt udvikle 
stofskiftesygdomme. Derudover er risikoen høj, hvis din hest er overvægtig. 
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Lad energien komme fra NAG –  

Træpiller, Brændsel og Olie. 

Bestilles i LandBOtikken 
 

Stedet hvor landmænd handler. 

 

 

 

NAG Dønnevælde afdeling holder 
lukket fredage frem mod høst. 
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Planteavl   

Selvom vi har fået lidt nedbør i den se-
neste periode, så er det fortsat meget 
tørt.  Udviklingsmæssigt er vintersæds-
afgrøderne forud for normal udvikling 
ved denne tid. Det betyder, at vi skal 
være klar tidligere med indsats hvis 
nødvendigt, selvom temperaturen er lav!                                  
Det er på høje tid at behandle vintersæd 
mod ukrudt, opstart af svampebehand-
linger og evt. vækstregulering!             
Vinterrapsen er i fuld blomst og bør 
svampesprøjtes i nær fremtid.  

 
Kornmarkedet 
Prisebarometret peger pt. ligeud. Den 
nye høst venter forude og politiske mel-
dinger samt fundamentale vejrforhold vil 
være joker i denne prisdannelse. 
 
Markbogen 2020 kan afhentes i vores 
afdelinger med forslag til sprøjteplan og 
andre relevante oplysninger. 
 
Gødning 
NAG har gødning på lager til omgående 
levering. 
Husk at udnytte din kvælstofkvote – 
gødningsåret afsluttes 31-7-2020.        
 
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 
  
 
 

 
 
 
 
 
Svampebekæmpelse. 
Det bliver desværre nok ikke i 2020 at vi 
får Balaya til svampebekæmpelse i hve-
de. 
De vigtigste svampebehandlinger T2 og 
T3 i vintersæd ligger meget tæt på effek-
tuering. 
I vinterhvede bliver Propulse, Viverda og 
Bell nøgleprodukter mod septoria.  
 
Ukrudtsbekæmpelse vårsæd 
En god bred ukrudtsløsning til vårsæd er 
Mustang Forte 0,4 l/ha + Express Gold  
6 gr/ha + Agropol 0,1 l/ha 
 
Manganmangel afhjælpes ved tilsætning 
af Mangansulfat, Mangannitrat eller   
YARAVita Gramitrel.  

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. 
 
Desuden har vi vildtfoderblandinger, mi-
neraler og sliksten. 
 
Kom forbi og bestil fra vort store udvalg. 
 
Wrapplast og bindegarn 
NAG fører sortiment af wrapplast, bin-
degarn og net til kommende sæson. 
Ring og bestil. 
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