i Helsinge afholder
Markedsdag 27. april kl. 9-13
Reserver dagen allerede nu !

Lad energien komme fra NAG –
Træpiller, Brændsel og Olie.
Bestilles i LandBOtikken

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.

Nyhedsbrev April 2019

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 focus
For at sikre græsudbud skal græsmarken tilføres gødning. Vi anbefaler NPKS 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 isåning 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 fuldstædig. Der isås med speciel skiveskærmaskine eller tradionel såmaskine. Udsædsmængden er 20-25 kg/ha. Forhør om græsblandinger i LandBOtikken.

HorsePro - føltid
April = forår = føltid. Men hvordan er det nu, at føllene skal fodres? Når føllet er 2-3 uger
gammelt, vil det oftest begynde at vise interesse for foder og man kan begynde at introducere et følfoder i små mængder for at vænne føllet til det. Når føllet er omkring 8 uger,
er det som regel begyndt at indtage fast føde og hoppens mælkeproduktion vil være faldende, og derfor et det vigtigt at føllet nu suppleres med de rette byggesten til en korrekt
vækst. Føllet må dog ikke overfodres da det kan skabe vækstproblemer. Kom ind i
LandBOtikken og få en snak om hvilket følfoder du skal vælge eller kontakt vores hestefoderkonsulent Louise på lco@nag.dk.
Det er også nu, du skal være opmærksom på risiko for forfangenhed og sandkolik. De
små næringsholdige, grønne spirer er utroligt attraktive for hestene og begrebet ”jordmuler” vil ikke være et sjældent syn i disse dage. Loppefrøskaller kan hjælpe hestene til at
transportere ophobet sand ud af tarmen.

Viden om hesteejernes fodring af heste bliver lige nu undersøgt i et forskningsprojekt på
Erhvervsakademi Aarhus. HorsePro hjælper til med at indsamle viden til projektet ved at
dele linket til spørgeskemaundersøgelsen som det tager under 10 minutter at besvare.
Derfor må du også meget gerne dele linket til undersøgelsen med dem, du kender, der
også fodrer heste. Resultaterne af undersøgelsen bliver publiceret på hestemedier samt
præsenteret på relevante møder og kongresser i 2020. Deltag i undersøgelsen ved at tilgå nedenstående link: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=Q7G92XZH3236
Læs mere om projektet her: https://lnkd.in/gMaSWM4
www.nag.dk
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Planteavl
Det meget tidlige forår trak lidt ud grundet store nedbørsmængder i marts, men
i skrivende stund er der for alvor kommet gang i forårsarbejdet. Afgrødernes
tilstand er generelt meget flotte og det
stiller krav til driftlederen, at udnytte dette potentiale fuldt ud!
Årets kvælstofprognose 2019 viste et lavere kvælstofbehov end normalt:
Minus 5kgN/ha på JB 2-4 og minus 15
kgN/ha JB 5 og derover. (Nordsjælland)
Bemærk kvælstofprognosen gælder ikke
for afgrøder med stor kvælstofoptagelse
efterår – græs og vinterraps, men for alt
andet vinter- og vårsæd.

Vækstregulering forår
Kraftige afgrøder bør vækstreguleres i
det tidlige forår.
Moddus M, Moddus Start, Medax Top,
Cerone og Stabilan Extra er bl.a. muligheder for at styrke strå og rodoptag.
Husk at –
Brødkorn må ikke vækstreguleres!
Markbogen 2019 kan afhentes i vores
afdelinger med forslag til sprøjteplan og
andre relevante dyrkningsoplysninger.

Vårsæd 2019
NAG har fortsat vårsæd på lager til omgående levering.

Kornmarkedet
Kornprisen er pt. ligeud og vi forventer
ikke de store prisudsving.

Maltbyg – Propino eller KWS Irina.
Havre – Emma eller Dominik
Vårhvede – Harenda

Gødning
NAG har gødning på lager til omgående
levering.
Alle gødningstyper er samgranulerede,
hvor alle næringsstoffer er i hvert gødningskorn - din sikkerhed for præcis og
optimal effekt i marken! Et korn – Max
effekt.

Økologisk udsæd – ring og forhør!

Mikronæringsstoffer
Optimal forsyning med mikronæringsstoffer er en betingelse for fuldt udbytte!
Mangan kender vi som mangelsymptom
og vi ved hvordan vi forebygger og afhjælper symptomerne.
De fleste arealer, som dyrkes i vores
område har ikke fået tilført husdyrgødning i mange år og specielt Cu, Zn og
Mg er der mangel på mange steder.
Phytavis Korn – meget koncentreret
mikronæringsstofblanding indeholdende
Mn, B, Cu og Zn.
Anbefalet dosering 0,75 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

Såsæden leveres i Big Bags..
Markfrø 2019
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, blodkløver, 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.

OBS !! Arealstøtte
Bemærk, at ansøgningsfristen
til grundstøtte og grøn støtte er
17. april 2019.
Se mere på www.lbst.dk
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