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

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

 

 

 NAG fejrer 50 års jubilæum 
17. juni 2015 

I den forbindelse holder vi åbent hus i vores NAG Bo-
rupafdeling på dagen kl. 14-19, hvor der vil være et 
udsnit af vores leverandører, sjove indslag for både 
store og små og masser af gode tilbud!     
Sæt kryds i kalenderen allerede nu - Vel mødt til en festlig dag! 
 

Status – NAG holder lukket mandag 1. juni fra kl. 12. 

Grundet status lukker NAG mandag 1. juni fra kl. 12.00. Lukningen gælder både Borup-, 
Dønnevælde- og Helsingeafdeling. 
 

Lukkedage og varetur/løsvare 

NAG holder lukket i alle afdelinger Kr. Himmelfartsdag, torsdag 14. maj – varetur til den-
ne dag køres fredag 15. maj og bestilles mandag 11. maj. 2. Pinsedag, mandag 25. maj 
er også lukkedag og der køres ikke løsvarer ud – løsvarer køres onsdag 27.maj. 

Mineraltildeling til heste på græs. 

Husk mineraltildeling til heste på græs, da indholdet af mineraler i græsset typisk er for 
lavt til at dække hestens behov. 
Dette gøres nemmest via slikbaljer med eller uden hvidløg på græsfolden. 
Desuden kan mineral- og vitaminbolsjerne Sure´n Easy, Salvana Brix, Salvana Kiks eller 
Equisana Minivit være en anden nem måde at supplere mineraler på, samtidig med den 
daglige kontakt.  

Græsmarken– ukrudtsbekæmpelse 

Græsvæksten er for alvor i gang, men ukrudtet i græsmarken følger trop. Typisk vil ældre 
eller varige græsmarker have behov for indsats. Græsmarken skal holdes fri for ukrudt for 
at yde optimalt og for at bibeholde græsbestanden. 
 

Middel Afgrøde Tidspunkt Behandlingsfrist 

Starane XL Græs Forår 14 dage 

Tomahawk Græs Forår 14 dage 

Primus Græs Forår 7 dage 

Ariané FG S Græs Forår 30 dage 

Harmony SX Kløvergræs Efterår 14 dage 

 

Vildt-pleje  

NAG har stort sortiment af frø til vildt-pleje, bl.a 
Jægermajs – bejdset mod fugleangreb, fodermarvkål, diverse vildtblandinger, ærter,  
kløver og meget mere. Kom ind og bestil din jagtpakke i LandBOtikken. 
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Lad energien komme fra NAG –  

Træpiller, Brænde og Olie. 

Bestilles i LandBOtikken. 
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50 års JUBILÆUMSTILBUD  MAJ  

Trinol Fluespray 600 gr                   KUN   125,-/stk 
Cattle High Mag 22,5 kg v. 5 stk    KUN   275,-/stk 
 
Se vores jubilæumsdagstilbud på www.nag.dk 
eller facebook. 
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Planteavl   

Maj kulde  

Foråret har været længe undervejs i år 
og har endnu ikke givet de høje varme-
grader. 
Havrerødsot har taget meget hårdt fat i 
specielt vinterbyg og vinterhvede og de 
sidste marker har nok ikke meldt sig 
endnu. Der er ingen hjælpemidler, der 
kan stoppe angrebet! Havrerødsot skyl-
des smitte fra bladlus allerede i efteråret 
2014. 
Sygdomstrykket ligget pt. på det jævne 
grundet det kolde vejr, men smittetrykket 
er til stede og der bør behandles fore-
byggende specielt mod septoria.  
Viverda og Bell er stærke produkter mod 
Septoria. 
 
Markbog 2015 
Har du endnu ikke afhentet Markbog 
2015, så ligger den klar i vore afdelinger. 
Markbog  2015 indeholder sprøjtestrate-
gi for året 2015, samt notatblok og sprøj-
tejournal.  
  
Gødningstildeling 
De fleste afgrøder bør være færdiggødet 
nu – kun brødkorn mangler den sidste 
N-mængde. 
NAG har fortsat gødning på lager til om-
gående levering. 
 
Spredning af gødning.  
NAG spreder gødning og kalk hurtigt og 
nemt. Ring for udspredning! 
 
Raps  
Udbyttepotentialet bør sikres med 
svampesprøjtning på faldende kronbla-
de.  
Folicur Xpert 0,35 l/ha + Amistar 0,35 
l/ha 
Alternativt anvendes  
Cantus 0,35 kg/ha + Roller 0,1 l/ha  
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Manganmangel vårsæd 
I vårsæd ses udbredt mangalmangel. 
Dette afhjælpes ved tildeling af  
Mangansulfat 2 kg/ha + Agropol 0,1 l/ha. 
eller   
Mangannitat 1 l/ha + Agropol 0,1 l/ha 
 
Ukrudtsstrategi vårsæd 2015 
 
Vårsæd – blandet ukrudtsbestand. 
 
Express SX 7,5 gr/ha + Oxitril 0,25 l/ha. 
 
Svampemidler   
Som hovedløsning i vinterhvede vil  Vi-
verda eller Bell være særdeles stærke 
løsninger. Bemærk, at Viverda skal 
blandes med blandingspartneren Ulti-
mate S i forholdet 1:1.   
Hovedløsningen til byg er Prosaro -  su-
veræn stærk til alle byggens sygdomme.  
Prosaro er en blanding af Folicur og Pro-
line og er godkendt til alt korn og raps. 

Græsblandinger 

NAG fører stort lager af græsfrø til he-
ste, køer og får, samt villagræsblandin-
ger. Kom forbi og se udvalget. 

Wrapplast 

NAG fører flere typer wrapplast – har du 
endnu ikke bestilt, så gør det nu!  
 
Bindegarn/Net 
Vi tager bindegarn hjem i hele skibscon-
tainere.  
Vil du være med på vognen så bestil nu 
– både til små-, minibig-, big- og rund-
ballepressere. 
 
Vintersæd 2015 
Vi har en mindre mængde Mariboss og 
KWS Cleveland - begge Celest bejdset -  
til tidlig levering efter først til mølle prin-
cip! Begge sorter er velegnet til tidlig så-
ning! 
Ring og bestil nu. 
 
Vinterraps 2015 – bestil nu! 
SY Carlo – hybrid – udbyttestabil. 
 
Arazzo – hybrid – egnet til tidlig såning. 
 
DK Exalte - nyhed - hybrid– meget højt 
udbytte. 
 
Quartz – linie – suverænt udbytte. 
 
Alle bejdset med insekticid mod jordlop-
per – Cruiser Raps eller Modesto FS 
480.. 

Bemærk, at ændringer til Enkeltbetalingsordningen 
kan rettes frem til 11.maj 2015. 


