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LandBOtikken fylder 10 år   

 

LandBOtikken 11 år 22. november  

LandBOtikken fejrer 11 års fødselsdag tirsdag 22. november 2016. Vi fejrer dagen med 
masser af supergode tilbud og forfriskninger!         

Goddag og farvel   

Pia Larsen fra LandBOtikken i Helsinge har valgt at søge nye udfordringer. Vi har ansat 
Lisa Petrén Bach Hansen som salgskonsulent i LandBOtikken. Lisa er nyuddannet Agro-
nom med heste som speciale.  
 

Smøreolie fra FUCHS 

NAG sælger FUCHS smøreolie (tidligere Statoil) – verdens førende  
uafhængige producent af smøreolie.  
Lige nu har vi smøreolie til kampagnepriser  - ring og forhør! 
 

Besøg os på facebook 

NAG LandBOtikken og HorsePro er på facebook – besøg os her. Du kan løbende følge 
med i aktiviteter, nyheder og gode tilbud.  
 

Vin til Mortens aften eller jul – kom og få en smagsprøve.  

Torsdag 10. november kl. 14-17 indbyder NAG Borup,  
Borupvej 65, 3320 Skævinge til smagsprøve på Rødkilde vin. 
Kom og smag på vinen og køb en kasse eller 2. 
 

Gå vinteren i møde med HorsePro 

Nu nærmer vinteren sig, og hestene bruger energi på at sætte pels og holde varmen i det 
koldere vejr. I den forbindelse kan et dagligt supplement med HorsePro Fiber Mash eller 
HorsePro Urte Mash give ekstra energi. Begge produkter er kornfri og har et lavt indhold 
af sukker og stivelse. Energien i foderet kommer i stedet fra det høje indhold af letfordøje-
lige fibre, som er gode for fordøjelsen og bidrager til varmeproduktionen hos hesten. Pro-
dukterne opblødes i vand, hvilket bidrager til væskebalancen. 
Frem til d. 15. november har vi 25 % rabat på 15 kg HorsePro Urte Mash.  
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Mød os på messen 
Hillerød Horse Show  2016 , 
stand 11 A 
18. - 20. november  
Frederiksborg Centret,  
Hillerød 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se mere på: www.horsepro.dk 

 fejrer  

11 års fødselsdag tirsdag  22/11  
Gode tilbud på 
Vildfuglefrø, Luxus Vildfuglefrø, Solsikke,  
Mejsebolde, Hønsefoder og meget mere. 
Se mere på facebook. Kig forbi på dagen!  

Vi ses til Horse Show 2016 ! 
!2016! 

 

 

 

Kom forbi LandBOtikken og få 
en fribillet til messen. 

 

Lad energien komme fra NAG – 
træpiller, brænde og olie.      

Bestilles i LandBOtikken 
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Planteavl   

Oktober måned blev mild og gav ef-
tertraktet nedbør. De fleste lerbakker 
er efterhånden spiret frem, efter den 
meget tørre september. Generelt har 
afgrøderne fået en pæn størrelse frem 
mod vinteren. 
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, men med 
pæn eksportaktivitet ud af Europa. Der 
er fortsat ikke tegn på store ændringer i 
dette kvartal. Eneste lyspunkt er rapsen.     

Rene marker  

Roundup et vigtigt redskab til ukrudtsbe-
kæmpelse. 
Vi anbefaler ved kvikbefængte marker - 
Roundup PowerMax 1,4 kg/ha eller 
Roundup Flex 2,2 l/ha.  
Bemærk – ved anvendelse af Roundup 
PowerMax  eller Roundup Flex kan der 
jordbearbejdes/pløjes efter 2-5 dage. 

Planteværn efterår 

Der kan stadig ukrudtsbehandles efterår 
– såfremt vejret tages i ed. Det bør ikke 
sprøjtes med udsigt til nattefrost!  
I vintersæd etableret sent, kan ukrudts-
bekæmpelsen dog med fordel udskydes 
til foråret. Her er der flere løsningsmo-
deller mod græsukrudt til al vintersæd – 
Broadway, Cossack, Hussar Plus OD, 
Atlantis eller  Monitor. 
Bemærk, at der i vinterbyg forår kun kan 
bruges Hussar Plus OD, dosis max. 50 
ml. mod græsukrudt.  

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! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 frostvæske 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. 
 
 
 
 


