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Forholdsregler COVID 19 

Corona / COVID 19 spøger fortsat i Danmark og NAG har taget forholdsregler jævnfør 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det gør ikke tingene nemmere, men vi får det til at 
virke og I som kunder mærker ikke meget til det ifht. afhentning og leverancer.  
Vi henstiller dog til at begrænse fysiske henvendelser og henviser til telefon, mail og leve-
ring af varer.  

Registrering i MAB til køb af planteværn  

Der er fortsat en del kunder, der ikke er blevet registreret korrekt i Miljøstyrelsens MAB 
system til køb af planteværn. En typisk fejl er, at man er blevet koblet op på CPR nr. og 
ikke virksomhedens CVR nummer. Vi opfordrer til at få det på plads snarest, så vi er klar 
til hurtig betjening i foråret. Såfremt tingene ikke er på plads, må vi ikke udlevere plante-
værn!. 
Se mere på  https://mst.dk/kemi/pesticider/anvendelse-af-pesticider/brugere-professionel-
brug/uddannelse-og-autorisation/ 

Varetur ændres til ugentlig levering pr. 1. januar 2021 

Fra 1. januar 20201 ændres vareturslevering fra 14 dages levering til ugentlig levering. 
Benyt vores varetursordning lige til døren. Foderet leveres frit ved bestilling over 750 kg 
på palle wrappet ind i plast. 

Slibning af kamsæt hos NAG 

Klippesæsonen er i fuld gang. Husk, at du kan købe skær til klippemaskine eller få slebet 
dem gennem LandBOtikken i Helsinge. Du afleverer blot dine skær i butikken og så sen-
der vi dem til slibning, hvorefter du kan hente dem en uges tid senere. 
Pris på slibning af kamsæt er 340,- for første sæt og 169,- for andet sæt. 

HorsePro 

Grundet den seneste udvikling i Corona/COVID 19 har vi valgt ikke at deltage på dette 
års Hillerød Horse Show. Det er vi selvfølgelig rigtig ærgerlige over, men vi ser det som 
den eneste rigtige beslutning i forhold til mindskning af Corona smitten! 
Vi er kede af, at vi ikke møder jer – nye som gamle kunder – til en god hestefodersnak, 
men vi håber, at I kontakter os på anden vis for at få hjælp til at fodre jeres heste, et godt 
tilbud eller noget helt andet. 
Vi kommer stærkt igen til næste år – og det glæder vi os til ☺. 
Vi har i stedet valgt at lave et online messetilbud, hvor du får 15 % på alt HorsePro på vo-
res webshop 13.-15. november – brug rabatkoden: spar15. 
Nu er tiden, hvor man skal være opmærksom på risiko for sandkolik. Græsvæksten er 
ved at være begrænset og begrebet ”jordmuler” vil ikke være et sjældent syn i disse 
dage. Loppefrøskaller kan hjælpe hestene til at transportere ophobet sand ud af tarmen. 
Loppefrøskaller beskytter slimhinden i tarmen og understøtter en god fordøjelse. Loppe-
frøskaller kan både bruges forebyggende og ved akut udrensning. 
Find HorsePro Psyllium pellets (loppefrøskaller i pilleform) på Horsepro.dk og i          
LandBotikken.
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Lad energien komme fra NAG 
Agrodiesel, Adblue, Olie og  
Træpiller. 

 

Tilkørselsforhold på ejendomme. 
NAG leverer varer ud med store lastbiler. Det er vigtigt, 
at vejforhold og vejbredde bliver vedligeholdt med be-
skæring af træer og buske, således at lastbilerne ikke 
beskadiges ved leverancer.      

 
 

Friske gulerødder på lager

n  

Lys i mørket 
LandBOtikken har stort udvalg af 

lygter og pandelamper  –  

kom og se. 

https://mst.dk/kemi/pesticider/anvendelse-af-pesticider/brugere-professionel-brug/uddannelse-og-autorisation/
https://mst.dk/kemi/pesticider/anvendelse-af-pesticider/brugere-professionel-brug/uddannelse-og-autorisation/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sR_p5UYnH7EAbM&tbnid=xrTDFNGoYBW1HM:&ved=0CAcQjRw&url=http://hartkorngf.dk/Veje.html&ei=h60qVIO1MobnyQOtjoHACA&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNHjyotJEJ2DtZLTqSwQ1mIuSQPLQQ&ust=1412169322410411


www.nag.dk 
NAG - NORDSJÆLLANDS STØRSTE ”INDKØBSKLUB” 

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

 

Planteavl   
 
Oktober måned har været mild og 
langt de fleste behandlinger er blevet 
udført rettidigt. I den seneste halvdel 
af oktober har vi fået en del nedbør, 
og det vidner blot om, at man skal 
være klar, når tid er. 
Vi slutter året af i november med 
Kerbbehandling i raps og micronæ-
ringsstoftildeling i kornafgrøder. 
Husk på, at kraftige afgrøder har stort 
forbrug og skal fyldes op inden vin-
ternedlukning! 
 
Markedsorientering 
Prisbarometret for hvede har i oktober 
haft en opadgående tendens, men er pt. 
bremset op med lidt fald. Hav fortsat i 
mente, at kornbeholdningen verden over 
er stor. Rapsprisen har korrigeret nedad 
i seneste periode.  
 
Gødningsdisponering – aktuelt nu! 
NAG får løbende gødningsleverancer 
hjem med skib. Vi kan kun opfordre til at 
disponere gødning nu og tage det direkte 
hjem fra skib – det sparer omkostninger, 
som kommer dig til gode!         Gødningen 
har været stigende fra høst og hen over 
efteråret.    
Såfremt du ikke helt kender dit gødnings-
forbrug, så tag udgangspunkt i sidste års 
forbrug eller kontakt din plantealvsrådgi-
ver og få lavet din gødningsplan. 

Gødning  

NAG fører NS 27-4 og N34 som de store 
kvælstofgødninger til kommende sæson. 
Endvidere føres NS 26-15 og NS 21-24 
Svovlsur Ammoniak. 
Herudover føres: 
NPK 13-8-16 6S 
NPK 21-3-10 Mg, S, B 
NPK 20-3-10 S 
NPK 14-3-15 S,Mg,B, Cu klorfattig 
PK 0-4-21 S, Mg 
DAP 18-20-0 S 
Kali 50 
Patentkali 
Kiserit  
 

 

 

 

 

 

Rene marker  

Roundup er fortsat et vigtigt redskab til 
ukrudtsbekæmpelse. 
Vi anbefaler ved kvikbefængte marker - 
Roundup PowerMax 1,5 kg/ha eller 
Roundup Flex 2,25 l/ha.  
Bemærk – ved anvendelse af Roundup 
PowerMax eller Roundup Flex kan der 
jordbearbejdes/pløjes efter 2-5 dage. 
Husk dog, at temperaturen sætter natur-
lig begrænsning på virkningstiden, så giv 
det nogle ekstra dage at virke i ved lave 
temperaturer! 

Vintersikring af afgrøder efterår 

For at sikre god overvintring skal afgrø-
derne være velforsynede med micronæ-
ringsstoffer, specielt kraftige afgrøder 
kan vokse sig ind i mangelsymptomer. 
Der sprøjtes på så meget bladmateriale 
som muligt.   
Vi anbefaler en bred tildeling 

1 l Mangannitrat + 
3 kg EPSO Microtop + 
 0,1 l Agropol pr. ha. 

 
Der sprøjtes ikke med udsigt til natte-
frost, grundet svidningsrisiko! 
 
Ydermere kan Kaliumtildeling, i form af 
Kali 50 sent efterår, have en gavnlig ef-
fekt på overvintring, da Kalium fungerer 
som ”kølervæske” i cellerne. 
 
Tid til Kerb i raps  
Jordtemperaturen er nu omkring 10 gra-
der og det er Kerb-tid. Dosering 1-1,25 
l/ha. Højeste dosering anbefales ved be-
kæmpelse af grove græsser. 
Bemærk: Kerb må kun anvendes 
november og december 2020. 
 
Frostsikring - sprøjte og planteværn 
Husk at frostsikre marksprøjte og plante-
værn, før frosten sætter ind.  
LandBOtikken har frostvæske på lager. 
 
 
 
 
 
 
 

Gødning 
direkte fra skib. 
Bestil nu! 
 
 

Kvæg- og kalveblandinger – ring og forhør 


