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Markedsdag hos NAG LandBOtikken Helsinge                    

13. maj kl. 9-13 

Kom og mød nogle af vores leverandører – vi har masser af gode tilbud. 
Se mere omkring tilbuddene på vores hjemmeside eller FaceBook. 
 
Vi tænder op i grillen, så kig forbi og få lidt at spise og drikke! 

 

NAG´s webshop  

På vores webshop kan du finde spændende produkter og handle døgnet rundt! 
Du finder webshoppen 
via www.nag.dk eller https://kundeprotal.nag.dk/index.php 
 

Status – NAG holder lukket onsdag 31. maj fra kl. 12 

Grundet status lukker NAG onsdag 31.maj fra kl. 12.00. Lukningen gælder både Borup-, 
Dønnevælde- og Helsingeafdeling. 
 

Lukkedage og varetur/løsvare  

NAG holder lukket i alle afdelinger St. Bededag, fredag 12. maj og Kr. Himmelfartsdag, 
torsdag 25. maj – varetur denne dag køres onsdag/fredag, samt lukket i Dønnevælde og 
på kontor i Helsinge fredag 26. maj.   
 

HorsePro Build Up 

Foråret byder på en masse udendørs aktiviteter med hestene; tilridning, øget træning, 
stævner, kåringer og dyrskuer – og hestene skal stå knivskarpt. Vores HorsePro urteserie 
har en urteblanding, som egner sig perfekt til hesten, der skal bruge lidt ekstra at sætte 
muskler af. HorsePro Build Up er et højkvalitets protein tilskud, der hjælper med muskel-
opbygning samt genopbygning af skadet muskulatur. Det unikke indhold af essentielle 
aminosyrer og udvalgte urter, giver hesten den bedste forudsætning for opbygning af 
muskler. Visse aminosyrer producerer hesten selv, mens andre må tilføres gennem fode-
ret. Til trods for en korrekt fodring med proteinrigt foder, kan heste have mangel på visse 
essentielle aminosyrer, hvilket kan resultere i langsom tilvækst og svag muskulatur. Build 
Up anvendes til heste i intensiv træning og i stævneperioder, ungheste i træning, ældre 
heste med øget proteinbehov, følhopper, ved skader og i genoptræningsperioder. 
Vejledende dosering: Hest 600 kg: 100 gr. dagligt. 
HorsePro Build Up fås i en 3 kg spand til vejledende pris á 379,- kr. 
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Lad energien komme fra NAG –  

Træpiller, Brændsel og Olie. 

Bestilles i LandBOtikken 
 

HorsePro   
Danskproduceret kvalitetsfoder 
med organiske mineraler -            
Nu også GMO frit!. 
 
Se mere på www.horsepro.dk 
 

Følg os på facebook  
   

 
13. MAJ KL. 9 - 13 

Stedet hvor landmænd handler. 

http://www.nag.dk/
http://www.horsepro.dk/
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Planteavl   

Koldt forår har indtil videre sat væksten 
på lavt blus. Vi venter på varmen, som 
vil få det hele til at eksplodere.  Udbytte-
potentialet ser fortsat godt ud og skal 
mandsopdækkes frem til høst!                                                      
Det er på høje tid at behandle vintersæd 
mod ukrudt, opstart af svampebehand-
linger og evt. vækstregulering!             
Vinterrapsen står snart i fuld blomst og 
udbyttet bør sikres med en svampebe-
kæmpelse ved kronbladsfald.                           
Vårsæden har været længe om at kom-
me op under de kølige forhold, men et 
godt rodnet er basis for et godt udbytte. 

 
Kornmarkedet 
Kornprisen er fortsat ligeud og vi forven-
ter ikke de store prisudsving. 
 
Markbogen 2017 kan afhentes i vores 
afdelinger med forslag til sprøjteplan og 
andre relevante oplysninger. 
 
Gødning 
NAG har gødning på lager til omgående 
levering. 
Husk at udnytte din kvælstofkvote.          
 
Mikronæringsstoffer  
Phytavis Korn. 
Færdigformuleret og meget koncentreret 
mikronæringsstofblanding. 
Indeholder Mangan, B, Cu og Zn. 
Anbefalet dosis: 
Phytavis Korn 0,75-1,50 l/ha 
 
Svampebekæmpelse vinterhvede. 
Vintersæden har udviklingsmæssigt væ-
ret sen i år, men første svampebehand-
ling bør udføres i nærmeste fremtid. 
Der er god fugt til stede og ved stigende 
temperaturer er der lagt i ovnen for 
svampeudvikling. 
 
NAG anbefaler 
Prosaro  0,25 l/ha +  Folpan 0,5 l/ha (re-
sistensbryder)  
Ved meldugfølsomme sorter tilsættes   
Flexity 0,125 l/ha.eller Talius 0,15 l/ha 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Svampebekæmpelse vinterraps 
Rapsens udbytte bør sikres med en 
svampebekæmpelse ved kronbladfald.  
NAG anbefaler: 
Amistar 0,35 l/ha + Orius 200 EW 0,5 
l/ha + Agropol 0,1 l/ha 
 
Vær opmærksom på skadedyr – ved 
konstateret angreb af skulpesnudebil-
le/skulpegalmyg tilsættes  
Karate 2,5 WG 0,3 kg/ha – Bemærk – 
KUN udenfor biernes flyvetid  fra  
kl. 21-03 
 
Ukrudtsbekæmpelse vårsæd 
En bred ukrudtsløsning til vårsæd er 
Mustang Forte 0,4 l/ha + Express Gold  
6 gr/ha + Agropol 0,1 l/ha 
 
Manganmangel afhjælpes ved tilsætning 
af Mangansulfat, Mangannitrat eller 
Phytavis Korn.  

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. 
 
 
Vintersæd 2017 
 
Vinterhvede 
Vi har en mindre mængde Mariboss og 
Nuffield – begge Celest bejdset – til tidlig 
levering efter først til mølle princippet. 
Ring og bestil. 
 
 


