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Forårsvejr er hegnsvejr 

LandBotikken  har masser af hegnsudstyr, led, strømgivere og samt mange dyreartikler 
på lager til forårets komme. 
Kom forbi og se vores udvalg. 
 

Gødningsudkørsel 

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

Græsmarken i vækst 

For at sikre græsudbud skal græsmarken tilføres gødning. Vi anbefaler NPK 21-3-10 Mg, 
S, B til græsarealer. 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. 
 

Forebyggelse af sandkolik  

I denne tid kigger hestene stadig langt efter det grønne græs på foldene. Som hesteejer 
skal man netop nu være opmærksom på jord- og sandophobning i hestenes tarme. He-
ste, som går på nedbidte græs- eller jordfolde, vil have øget risiko for at få jord med ned i 
tarmene, når de river små græsspirer op med rødderne. Den bedst mulige forebyggelse 
mod sandkolik, er at hestene har andre alternativer at holde sig beskæftiget med på fol-
dene, ex. hø, wrap eller frøgræs. Hvis man har mistanke om, at hesten alligevel indtager 
jord, er loppefrøskaller en god ide til forebyggelse og behandling heraf. 
Loppefrøskaller virker først, når de når ned i hestens mave-tarmsystem. Her vil de opsu-
ge væsken fra tarmene og kvæde op til en slags gele. Geleen vil passere igennem tar-
men og føre alt jord og sand ud med afføringen. Loppefrøskallerne skal udfodres tørt 
sammen med hestenes sædvanlige foder. Er hesten meget kræsen, kan loppefrøskaller-
ne udfodres i mash, men skal serveres med det samme, da loppefrøskallerne ellers ingen 
effekt vil have, når de først er blevet til gele.   
Kom ind i LandBOtikken og hør nærmere omkring loppefrøskaller. De sælges i 1 og 3 kg, 
samt i en 2,5 kg udgave med bukkehornsfrø, for en forbedret smag. 
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Lad energien komme fra NAG –  

Træpiller, Brændsel og Olie. 

Bestilles i LandBOtikken 
 

 

HorsePro hestefoder   

 
Få del i succesen  
Se mere på www.horsepro.dk
  
  

Tilkørselforhold 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.   

50 års JUBILÆUMSTILBUD  APRIL 

Vildfuglefrø 25 kg                         NU KUN   200,- 

Vildfuglefrø Luksus 25 kg       NU KUN  250,- 
NPK 14-3-15 klorfattig 20 kg  NU KUN  172,- 
NPK 17-2-7 græs 20 kg    NU KUN  145,-
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Planteavl   

Foråret lader vente lidt på sig og jord-
temperaturen er kun omkring 5 grader 
på nuværende tidspunkt. Der er udbredt 
manganmangel mange steder og det 
bør afhjælpes hurtigst muligt!             
Angreb af havrerødsot – spredt via blad-
lus i det milde efterår, har gjort en del 
skade i vinterbyg og vinterhvede – regi-
streres som gule ”reder” i marken. Der 
findes ingen hjælpemidler, der kan stop-
pe angrebet.                                               
Årets kvælstofprognose 2015 viser eks-

tra  kvælstofbehov: + 5kgN/ha på JB 

4 og + 10 kg N/ha på JB 5 og derover. 

 
Markbogen 2015 kan afhentes i vores 
afdelinger med forslag til sprøjteplan og 
andre relevante oplysninger.. 
 
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 
Mangansulfat 
Mangannitrat 
EPSO Microtop 
NoroTec Universal 
Solubor 
Microcare Bor 150 
Molybdæn 
 
NAG anbefaler ved manganmangel en 
blanding af  af EPSO Microtop og man-
gansulfat. 
 
EPSO Microtop 2 kg/ha + Mangansulfat 
2 Kg/ha + Agropol 0,1 L/ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ukrudtsbekæmpelse forår 
Supplerende ukrudtsbekæmpelse i vin-
tersæd er relevant fra vækststart med 
Broadway, Cossack OD, Hussar OD el-
ler Monitor. 
 
Vårsæd 2015 
Maltbyg 
Propino – unik sortering, god sundhed, 
stråstyrke og udbytte helt i top. Sorten er 
nematoderesistent. Sikker afsætning på 
kontrakt. 
 
Odyssey – nyhed – højtydende og god 
sundhed. 
 
Havre 
Dominik – suveræn højtydende havre 
med god sundhed. Bemærk nematode-
resistent, hvilket sikrer sundt sædskifte! 
 
Vårhvede 
Sonett – stabilt højtydende og kvalitet 
helt i top. 
 
Såsæden leveres både i 25 kg småsæk-
ke og 500 kg BIG BAGS. 
 

Markfrø 2015 

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. 
 

FAKTA: 

Vidste du at 

Samgranuleret Gødning 

indeholder alle nærings-

stoffer i samtlige gød-

ningskorn. 

Din sikkerhed for præ-

cis og optimal effekt i 

marken! 

Et korn – Max effekt! 

 
 
 
 
 

Arealstøtte 
Bemærk, at ansøgningsfristen 
til Grundbetaling og Grønne 
krav i år er     
           21. april 2015. 
Se mere på www.naturerhverv.dk 

http://www.nag.dk/

