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Udlodning til medlemmer 

Generalforsamlingen i september besluttede bestyrelsens indstilling om udlodning af en 
del af overskuddet fra året 2020/2021. 
Det er i oktober blevet tilskrevet medlemmernes konti med teksten ”udlodning 2021”, hvis 
det oversteg kr. 50,-.  
HUSK – de penge du modtager i udlodning er skattefri. NAG har betalt skatten!  

Registrering i MAB til køb af planteværn  

Der er fortsat en del kunder, der ikke er blevet registreret korrekt i Miljøstyrelsens MAB 
system til køb af planteværn. En typisk fejl er, at man er blevet koblet op på CPR og ikke 
virksomhedens CVR nummer. Vi opfordrer til at få det på plads snarest, så vi er klar til 
hurtig betjening i foråret. Såfremt tingene ikke er på plads, må vi ikke udlevere plante-
værn!. 
Se mere på  https://mst.dk/kemi/pesticider/anvendelse-af-pesticider/brugere-professionel-
brug/uddannelse-og-autorisation/ 

Benyt varetur – nemt og ligetil 

Vareturen køres hver uge i dit område. Benyt vores varetursordning lige til døren. Foderet 
leveres frit ved bestilling over 750 kg på palle wrappet ind i plast. 

Slibning af kamsæt hos NAG 

Klippesæsonen er i fuld gang. Husk, at du kan købe skær til klippemaskine eller få slebet 
dem gennem LandBOtikken i Helsinge. Du afleverer blot dine skær i butikken og så sen-
der vi dem til slibning, hvorefter du kan hente dem en uges tid senere. 
Pris på slibning af kamsæt er 340,- for første sæt og 169,- for andet sæt. 

HorsePro – mød os på Hillerød HorseShow 12.-14. november 

HorsePro vil gerne sige tak til alle de kunder, der kom forbi og hilste på os til Store Heste-
dag, Roskilde i september. Den 12.-14. november vil I kunne finde os til Hillerød Horse-
Show på stand M15. Vi ser frem til at møde jer – nye som gamle kunder til en god foder-
snak. Igen i år vil der være gode messetilbud at hente. 
Nu er tiden, hvor man skal være opmærksom på risiko for sandkolik. Græsvæksten er 
ved at være begrænset og begrebet ”jordmuler” vil ikke være et sjældent syn i disse 
dage. Loppefrøskaller kan hjælpe hestene til at transportere ophobet sand ud af tarmen. 
Loppefrøskaller beskytter slimhinden i tarmen og understøtter en god fordøjelse. Loppe-
frøskaller kan både bruges forebyggende og ved akut udrensning. 
Find HorsePro Psyllium pellets (loppefrøskaller i pilleform) på Horsepro.dk og i          
LandBotikken.
 
 
 

   
 

 

N
y
h

e
d

s
b

re
v
 N

o
v
e

m
b

e
r 

2
0

2
1

 
Lad energien komme fra NAG 
Agrodiesel, Adblue, Olie og  
Træpiller. 

 

Tilkørselsforhold på ejendomme. 
NAG leverer varer ud med store lastbiler. Det er vigtigt, 
at vejforhold og vejbredde bliver vedligeholdt med be-
skæring af træer og buske, således at lastbilerne ikke 
beskadiges ved leverancer.      

 
 

Friske gulerødder på lager

n  

Black Week - uge 47 
LandBOtikken har sorte priser på 
mange varer i uge 47 – se mere på 
hjemmesiden og Facebook.  
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Planteavl   
 
Oktober måned har været mild og  
nedbørsrig. Langt de fleste behand-
linger er blevet udført rettidigt. Vi be-
gynder så småt at indstille behandlin-
ger udover micronæring og Kerb i 
raps. 
Husk, at kraftige afgrøder har stort 
forbrug og skal fyldes op inden vin-
ternedlukning! 
 
Markedsorientering 
Prisbarometret på korn og raps ligger 
stadig højt.  

Gødning – gyseren fortsætter 

Der er efterhånden rigtigt mange ube-
kendte faktorer som spiller ind på gød-
ningsmarkedet – MEN samlet set har de 
medført voldsomme stigninger fra for-
årets niveau til nu - i et uigennemsigtigt 
marked. NAG får løbende leverancer 
hjem, men leverancer over sommeren 
og udbud har nærmest været ikke eksi-
sterende. Faktum er, at gødning til sæ-
son 2022 bliver dyr – MEN vi skal dog 
huske på, at det kan bindes op på meget 
fornuftige afgrødepriser også til ny sæ-
son! 
Vi kan kun opfordre dig som kunde til at 
få bestilt gødning. 

Rene marker  

Roundup er fortsat et vigtigt redskab til 
ukrudtsbekæmpelse. 
Vi anbefaler ved kvikbefængte marker - 
Roundup PowerMax 1,5 kg/ha eller 
Roundup Flex 2,25 l/ha.  
Bemærk – ved anvendelse af Roundup 
PowerMax eller Roundup Flex kan der 
jordbearbejdes/pløjes efter 2-5 dage. 
Husk dog, at temperaturen sætter natur-
lig begrænsning på virkningstiden, så giv 
det nogle ekstra dage at virke i ved lave 
temperaturer, før jordbehandling.  
(Lad det nedvisnede areal blive gult)! 

 

 

 

 

 

Vintersikring af afgrøder efterår 

For at sikre god overvintring skal afgrø-
derne være velforsynede med micronæ-
ringsstoffer, specielt kraftige afgrøder 
kan vokse sig ind i mangelsymptomer. 
Der sprøjtes på så meget bladmateriale 
som muligt.   
Vi anbefaler en bred tildeling 

1 l Mangannitrat + 
3 kg EPSO Microtop + 
 0,1 l Agropol pr. ha. 

 
Der sprøjtes ikke med udsigt til natte-
frost, grundet svidningsrisiko! 
 
Ydermere kan Kaliumtildeling, i form af 
Kali 50 sent efterår, have en gavnlig ef-
fekt på overvintring, da Kalium fungerer 
som ”kølervæske” i cellerne. 
 
Tid til Kerb i raps  
Jordtemperaturen er nu omkring 10 gra-
der og det er Kerb-tid. Dosering 1-1,25 
l/ha. Højeste dosering anbefales ved be-
kæmpelse af grove græsser. 
Bemærk: Kerb må kun anvendes 
november og december 2021. 
Kerb er pt. en mangelvare i hele Europa! 
 
Frostsikring-  sprøjte og planteværn 
Husk at frostsikre marksprøjte og plante-
værn, før frosten sætter ind.  
LandBOtikken har frostvæske på lager. 
 
 
 
 
 
 
 

Kvæg- og kalveblandinger – ring og forhør 


