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

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

   

 

Teknik kontra godt håndværk 

Landbruget har været forgangsmænd for mange teknologiske fremskridt igennem tiden 
og ikke mindst nu hvor Big Data forenes med IT tekniske løsninger. Ingen tvivl om at IT 
teknikken er kommet for at blive og der kan opnås store gevinster ved brug af disse løs-
ningen -  Men godt landmandskab, godt håndværk og rettidig omhu kan ikke kobles på 
disse systemer og man kommer langt med sund fornuft!  Løsningerne er langt hen af ve-
jen inspiration til dit landbrug og bør inddrages i trit med lønsomheden og gevinsten. 

 

Skadedyr  

Skadedyrene rører på sig og er i fuld gang med at samle føde til den forestående sæson 
af kuld. Mus bliver kønsmodne i en alder af 5 uger, så opformeringen går meget hurtigt! 
Vi har alt til bekæmpelse og forebyggelse af mus, rotter, mosegrise mm., uanset om man 
søger fælder der afliver, fælder der fanger levende eller blot vil afskrække. Kom ind i 
LandBOtikken og få en snak om bekæmpelsesmulighederne lige netop til dit behov. 

 

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

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

Lukkedage og varetur/løsvare  

NAG holder lukket i alle afdelinger Kr. Himmelfartsdag, torsdag 10. maj – varetur denne 
dag køres onsdag/fredag, samt lukket i Dønnevælde og på kontor i Helsinge fredag 11. 
maj. 2. Pinsedag, mandag 21. maj er der ligeledes lukket i hele NAG.  
 

Heste - insektbekæmpelse 

Vejret giver gunstige forhold til insekterne, og kombinationen af fugt og varme gør, at det 
snart ”går løs”. LandBOtikken har flere effektive midler  blandt andet kan anbefales na-
turproduktet Sommer Deo fra Ekholm, der er basseret på finsk birkebarks olie, samt urter 
og rødder, der effektivt men skånsomt afskrækker diverse insekter. Sommer Deo er let at 
anvende og fedter ikke dyrets pels. 
Alternativt har vi også Ultra Shield, der ikke bare afskrækker, men også bekæmper insek-
ter som kvægmyg, stikfluer, plantageflue, myg, lus, tæger, lopper og klæg. Som et af de 
eneste produkter kan Ultra Shield også benyttes forebyggende mod behandling af mitter 
og er derfor et oplagt valg i bekæmpelsen af sommereksem. Ultra Shield kan også bru-
ges på hunden, men er giftig for katte, hvorfor den under ingen omstændigheder må be-
nyttes til dem. 
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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  
   

Stedet hvor landmænd handler. 

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

Sent forår. Foråret meldte sin ankomst 
sent i år og den sidste vårsæd er først 
netop kommet i jorden. Det kolde forår 
har udskudt væksten, men i øjeblikket er 
der sat turbo på væksten til næsten ek-
splosionsmæssig kraft. Pas på ikke at 
komme bagefter med behandlinger.  
Udbyttepotentialet ser fornuftigt 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.                            

 
Kornmarkedet 
Kornprisen tester i øjeblikket opadgåen-
de tendens, mens der fortsat fundamen-
talt er store mængder i udbud. Spekula-
tioner omkring 2018 høsten er joker i 
dette spil. 
 
Markbogen 2018 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 i første behandling T1 
Prosaro  0,25 l/ha +  Talius 0,15 l/ha  
 
Efterfølgende anvendes T2 
Viverda + Ultimate eller 
Propulse + Comet Pro 
 
 
 

 
 
 
 
 
Svampebekæmpelse vinterraps 
Rapsens udbytte bør sikres med en 
svampebekæmpelse ved kronbladfald.  
NAG anbefaler svampebekæmpelse til 
raps indeholdende Propulse eller Pictor 
Active. 
 
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. 
 
 
 
 


