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LandBOtikken fylder 10 år   

 

LandBOtikken 12 år 22. november  

LandBOtikken fejrer 12 års fødselsdag onsdag  22. november 2017. Vi fejrer dagen med 
masser af supergode tilbud og forfriskninger!  Kom og vær med.        

Goddag og farvel   

Leif Larsen fra NAG i Helsinge har valgt at gå på pension. Vi har ansat Knud Erik Nielsen  
som ny lagermedarbejder i NAG.  

NAG søger ny medarbejder til Dønnevældeafdeling.  

Jesper Jensen har valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger vi en fast Lagermedar-
bejder til NAG Dønnevældeafdeling til kornmodtagelse, behandling af korn, gødning  osv.  
Se vedhæftede stillingsannonce eller kontakt Jens Lauritsen eller Peter Pedersen.  

Smøreolie fra FUCHS 

NAG sælger FUCHS smøreolie – verdens førende  
uafhængige producent af smøreolie.  
Ring og forhør.! 

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. 

Husk at 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.  
 

Ny tilskudsserie hest - NAF 

Den nyeste serie af tilskudsprodukter i LandBOtikken er det engelske NAF. Serien inde-
holder mange produktkategorier lige fra hud til hove og led, muskler og fordøjelse. NAF´s 
produkter indeholder naturlige og dokumenterede ingredienser, hvilket giver en effektiv 
behandling uanset hestens behov. Deres produkter er populære og vellidte blandt mange 
store ryttere, heriblandt Cathrine Dufour, som er Danmarksmester i dressur og netop har 
vundet World Cup i Herning. 
Vi glæder os til at vise jer de nye produkter, og håber I vil tage godt imod dem!  
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Se mere på: www.horsepro.dk 

 i Helsinge fejrer  

12 års fødselsdag onsdag  22/11.  
Se mange gode tilbud 

www.nag.dk 

 

 

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

Bestilles i LandBOtikken 

Vårsæd 2018  
Bestil vårsæd 2018 nu –        
der bliver rift om det! 
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Planteavl   

Oktober måned blev fortsat meget 
våd og kun få arealer er blevet tilsået 
i denne periode. Arealet med vårsæd 
forventes væsentligt større end først 
antaget grundet det fugtige efterårs-
vejr. 
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 stabilt og holdes i skak af 
stor eksportaktivitet fra bl.a. Rusland. 
Der er fortsat ikke tegn på store ændrin-
ger i dette kvartal. Eneste lyspunkt er pt. 
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! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vårsæd 2018 – bestil nu! 
Arealet med vårsæd stiger betragteligt til 
foråret grundet vanskelige etablerings-
forhold af vintersæd efterår 2017. Derfor 
bliver der uden tvivl pres på vårsæds-
mængderne. 
Bestil din vårsæd nu. 
Maltbyg 
Propino – unik maltkvalitet – super sor-
tering og god sundhed. 
KWS Irina – højtydende maltbyg med 
god sundhed. 
Havre 
Vårhvede. 
 
Overvintring af såsæd i Big Bags  
Såsæd kan normalt sagtens bruges til 
næste år, såfremt man tager nogle få 
forholdsregler. Såsæd er levende orga-
nismer og kræver ilt – derfor skal Big 
Bags indersækken åbnes i toppen. Så-
sæd Big Bags, der overvintres, skal stå 
tørt på paller og bør ikke stavles.  
 
Tid til Kerb i raps  
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!         
Gødningen har været stigende fra høst 
og hen over efteråret og stiger fortsat.   
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. 
 
 
 
 


