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NAG´s formand Niels Christensen fylder 60 år   

NAG´s formand Niels Christensen fylder 60 år 10. maj 2016. 
Dagen markeres med reception på  

Bymose Hegn,  

Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsinge 

Tirsdag 10. maj kl 14-17.  
Alle er meget velkomne. 
 
 

Forårsvejr er hegnvejr 

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. 
 

Nyhed fra HorsePro  

Vi er nu helt klar med vores nye HorsePro urtemineral i bolscher eller piller. 
HorsePro Vitaminer og Mineraler udmærker sig ved at have et højt indhold af lækre urter, 
her iblandt timian, anis, mynte og hvidløg. Urtemineralerne kommer i en 8 kg spand eller 
en sæk med 20 kg, og fås i enten piller eller bolscher. Ved en daglig dosering af pillerne 
på 50 gram pr. 100 kg hest, er din hest dækket fuldt ud med vitaminer og mineraler, 
sammen med godt hø/wrap eller når hesten er på græs. Dejligt nem at dosere. Kom ind i 
LandBOtikken og få en prøvepose med hjem. 
Introtilbud i aprilmåned: 8 kg Horsepro Vitaminer og Mineraler til 199,- (normalpris 235,-) 
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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.   

 

   

  i Helsinge afholder                                       
Markedsdag 14. maj kl. 9-13  
Reserver dagen allerede nu ! 
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Planteavl   

Foråret er kun sporadisk kommet til 
Sjælland og der er stor variation hvor 
langt man er i forårsarbejdet!                                              
Der er udbredt manganmangel mange 
steder og det bør afhjælpes hurtigst mu-
ligt!  Brug Mangansulfat, manganitrat el-
ler vores nye mikronæringsstofblanding 
– Phytavis Korn.            

Årets kvælstofprognose 2016 viser eks-

tra  kvælstofbehov: + 5kgN/ha på JB 

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

Bemærk kvælstofprognosen gælder ikke 
for afgrøder med stor kvælstofoptagelse 
efterår – græs og vinterraps, men for alt 
andet vintersæd. 
 
Kornmarkedet 
Kornprisen er pt. ligeud og vi forventer 
ikke de store prisudsving. 
 
Markbogen 2016 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.           
 
Nyhed mikronæringsstoffer  
Nyhed – Phytavis Korn. 
Færdigformuleret og meget koncentreret 
mikronæringsstofblanding. 
Indeholder Mangan, B, Cu og Zn. 
Anbefalet dosis: 
Phytavis Korn 0,75-1,50 l/ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ukrudtsbekæmpelse forår 
Supplerende ukrudtsbekæmpelse i vin-
tersæd er relevant fra vækststart med 
Broadway, Cossack OD, Hussar OD 
Plus eller Monitor. 
Bemærk i vinterbyg kan kun Hussar OD 
eller den nye Hussar OD Plus anvendes! 
 
Vårsæd 2016 
NAG har fortsat vårsæd på lager til om-
gående levering. 
 
Maltbyg – Odyssey eller Propino. 
 
Såsæden leveres både i 25 kg småsæk-
ke og 500 kg BIG BAGS. 
 

Markfrø 2016 

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. 
 

Arealstøtte 
Bemærk, at ansøgningsfristen 
til arealstøtte i år er     
           21. april 2016. 
Se mere på www.naturerhverv.dk 

http://www.nag.dk/

