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Forårsvejr er hegnvejr 

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

Ingen drift uden Agrodiesel  

NAG leverer Agrodiesel gennem Circle K. 
Ring og forhør. 
 

Den der smører godt – kører godt. 

Gode priser på Fuchs smøreolie – ring og forhør. 
 

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. 
 

HorsePro  

Forårstid er lig med fældning. LandBOtikken har B vitaminer på lager til at styrke pelsskif-
te.  
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 
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Lad energien komme fra NAG –  

Træpiller, Brændsel og Olie. 

Bestilles i LandBOtikken 
 

   

  i Helsinge afholder                                       
Markedsdag  28. april kl. 9-13  
Reserver dagen allerede nu ! 
 

 

HorsePro   
Danskproduceret kvalitetsfoder 
med organiske mineraler -             
 
Se mere på www.horsepro.dk 
 

Følg os på facebook  
   

 

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. På forhånd tak.  

 

http://www.horsepro.dk/
https://www.facebook.com/NAGHorsepro/
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
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Planteavl   

Vinteren kom sent og har trukket foråret 
i langdrag. I skrivende stund er de posi-
tive grader ved at få magten og det er tid 
til at ”slikke sårene” i vintersæden. Ef-
terårets regnvåde marker og barfrosten i 
februar/marts har været meget hård ved 
vintersæden og omsåning kommer des-
værre på tale flere steder.                                                 
Husk at isåning/pletsåning skal kunne 
adskilles til høst. Blandsæd er ikke i ret 
høj kurs som salgsvare med mindre det 
kan anvendes i egen bedrift.. 

Årets kvælstofprognose 2018 viser højre  
kvælstofbehov end normalt:    Plus 
5kgN/ha på JB 2-4 og plus 10 kgN/ha 
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 2018 kan afhentes i vores 
afdelinger med forslag til sprøjteplan og 
andre relevante dyrkningsoplysninger. 
 
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.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ukrudtsbekæmpelse forår 
Supplerende ukrudtsbekæmpelse i vin-
tersæd er relevant fra vækststart med 
Broadway, Serrate, Cossack OD,Atlantis 
eller Hussar OD Plus – specielt i de 
marker som ikke blev behandlet i efter-
året!  
Bemærk i vinterbyg kan kun Hussar OD 
Plus anvendes! 
 
Vårsæd 2018 
NAG har fortsat vårsæd på lager til om-
gående levering – der er dog pres på 
mængderne! 
 
Maltbyg – Propino eller KWS Irina. 
Havre – Emma 
Vårhvede – KWS Bittern 
 
Såsæden leveres i Big Bags.. 
 

Markfrø 2018 

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 grundstøtte og grøn støtte er     
           20. april 2018 
 

Se mere på www.lbst.dk 

http://www.nag.dk/

