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LandBOtikken fylder 10 år   

 

   

 
 

LandBOtikken 10 år 23. november  

LandBOtikken fejrer 10 års fødselsdag mandag 23. november 2015. Vi fejrer dagen med 
masser af supergode tilbud og forfriskninger!        Kom forbi til et brag af en fødselsdag. 

Spar forsendelsesgebyr – få månedsfaktura på mail   

PostDanmark hæver priser med 112% - forsendelse stiger med dkk 10,- pr. brev. NAG er 
derfor nødsaget til at hæve forsendelsesgebyr med dkk 10,- til i alt 30,-. 
Undgå denne omkostning og få månedsfaktura på mail. 
Det er muligt at få fakturaer, oplagsnotaer og afregningsnotaer direkte i din mailboks. For 
at tilmelde dig ordningen, skal du kontakte bogholderiet og afgive mailadresse. 
Kundeportal – har du fået adgang til dine data på kundeportalen! Få adgangskode i bog-
holderiet.                                            E-mail NAG Bogholderi:  bogholderiet@nag.dk 

Varetur – nemt og bekvemt  

Benyt vores varetursordning lige til døren. Foderet leveres frit ved bestilling over 750 kg 
på palle wrappet ind i plast. 
Vareturen køres hver 14. dag i dit område – bestilling 2 hverdage før senest kl. 12. 

Nyhed fra HorsePro – HorsePro Mineraler tilsat urter 

Primo november introduceres HorsePro Mineraler – helt ny koncentreret vitamin og mine-
ralblanding tilsat urter i vores HorsePro-serie. Den kommer i en bolche- og pilleudgave, 
og fås i 8 kg spand eller 20 kg sæk. 
Kom ind i butikken og få en smagsprøve i løbet af november måned.  

Forebyggelse af sandkolik 

I vinterhalvåret kan behovet for loppefrøskaller opstå, hvis hesten bliver lukket fra græs-
folde til jordfolde. Den bedst mulige forebyggelse mod sandkolik, er at hestene har fri ad-
gang til hø, wrap eller frøgræs. Hvis man har mistanke om, at hesten alligevel indtager 
jord på folden, er loppefrøskaller en god ide til forebyggelse og behandling heraf. 
Loppefrøskallerne bliver som gele når det kommer i kontakt med spyt og tarmvæske. Her 
vil geleen passere gennem tarmen og føre jord og sand med sig ud med afføringen. 
Kom ind i butikken og hør nærmere om loppefrøskaller, vi sælger dem i 3 kg, både de 
helt traditionelle, men også en helt unik udgave i pilleform tilsat smag, til den kræsne 
hest! 
 
 
 
 
  

 
 
 

N
y
h

e
d

s
b

re
v
 N

o
v
e

m
b

e
r 

2
0

1
5

 

Mød os på messen 
Hesteliv 2015 , stand 11 A 
20.- 22. november  
Frederiksborg Centret,  
Hillerød 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se mere på: www.horsepro.dk 

 

 fejrer  

10 års fødselsdag mandag  23/11  
Spar momsen på HorsePro foder og  
NAG produceret foder i sække. 
Vildtfuglefoder   25 kg  175,-  normalt 250,- 

Vildfugle Lux 25 kg 225,-  normalt 300,- 

Mejsebolde        100 stk 100,-  normalt 122,- 

Live Hund  12 kg 299,-  normalt op til 449,- 

Live Kat    8 kg 349,-  normalt op til 499,- 

Og meget, meget mere! Tilbuddene gælder på dagen - så længer lager haves! 
Alle priser er incl. moms. 
 

Vi ses på hesteliv 2015! 
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Planteavl   

Oktober måned blev igen mild med 
meget lidt nedbør. Generelt er afgrø-
der etableret til den sene side i år.   
OBS på agersnegle - sneglene holder 
fortsat vintersæd i skak på udsatte 
områder – tildel Sluxx sneglekorn! 
Lige nu er det sidste chance for at 
trimme afgrøderne før vinter med næ-
ringsstoffer og planteværn.  
 
Markedsorientering 
Prisbarometret for korn har i oktober 
fortsat ligget på et lavt niveau, med lav 
eksportaktivitet ud af Europa. Der er 
fortsat ikke tegn på store ændringer i 
dette kvartal.    

Rene marker  

Roundup et vigtigt redskab til ukrudtsbe-
kæmpelse. 
Vi anbefaler ved kvikbefængte marker - 
Roundup Flex 2,25 l/ha.  
Bemærk – ved anvendelse af Roundup 
Flex kan der jordbearbejdes/pløjes efter 
2-5 dage. 

Planteværn efterår 

Der kan stadig ukrudtsbehandles efterår 
– såfremt vejret tages i ed. I vintersæd 
etableret sent, kan ukrudtsbekæmpelsen 
dog med fordel udskydes til foråret. Her 
er der flere løsningsmodeller mod græs-
ukrudt til al vintersæd – Broadway, Cos-
sack, Hussar OD, Atlantis og Monitor. 
Bemærk, at der i vinterbyg forår kun kan 
bruges Hussar OD, dosis max. 25 ml.  

Trimning af afgrøder før vinter 

For at sikre god overvintring skal afgrø-
der være velforsynet med næringsstof-
fer. 
Vi anbefaler en bred tildeling 

2 kg Mangansulfat + 
2 kg Microtop + 

 0,1 l Agropol pr. ha. 
 
Der sprøjtes ikke med udsigt til natte-
frost, grundet svidningsrisiko! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nye regler omkring indkøb, salg og 
sprøjtning af planteværn 
Fra 26. november 2015 kræver det auto-
risation for at købe, sælge eller anvende 
planteværnsmidler.  
Private må således fremover kun købe 
specielle midler ”klar til brug” fra denne 
dato.  
I praksis betyder det, at alle der køber 
eller sælger planteværnsmidler eller ud-
fører sprøjteopgaver skal have gyldig 
autorisation udstedt via Miljøstyrelsen. 
Bemærk: Reglerne for autorisation er pt. 
forsinkede, så den præcise dato for 
ikrafttræden er pt. ukendt. 
 
Planteværnslager – tjek det 
Nye midler kommer og gamle forbydes 
måske – gå dit planteværnslager igen-
nem – og vær sikker på at du ikke har 
ulovlige midler på lager. 
www.middeldatabasen.dk/positiveList.asp 

 
Tid til Kerb i raps – dispensation igen 
Jordtemperaturen er nu under 10 grader 
og det er Kerb-tid. 
Bemærk: Det forudsættes, at sprøjtefø-
rer har aktivt kulfilter i kabinen - erklæ-
ring skal udfyldes og opbevares sam-
men med sprøjtejournal. 
 
Frostsikring-  sprøjte og planteværn 
Husk at frostsikre marksprøjte og plan-
teværn, før frosten sætter ind.  
LandBOtikken har forstvæske på lager. 
 
Gødningsdisponering – aktuelt nu 
NAG får løbende gødningsleverancer 
hjem med skib. Vi kan kun opfordre til at 
disponere gødning nu og tage det direk-
te hjem fra skib – det sparer omkostnin-
ger, som kommer dig til gode! 
Såfremt du ikke helt kender dit gød-
ningsforbrug, så tag udgangspunkt i sid-
ste års forbrug eller kontakt din plante-
alvsrådgiver og få lavet din gødnings-
plan. 
 
 
 
 
 

Vi sætter pris 
på dit korn - 

Høsten 2016 
Maltbyg 

Ring og forhør! 


