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Foråret trækker ud 
Efter rekordstor nedbørsmængde i januar og en forholdsvis lun februar efter årstiden, har 
vi haft en del frostnætter primo marts, hvor det lykkedes mange at benytte frostskorpen til 
at starte vintersæden op med gødning. Marts måned er dog sluttet med en del nedbør og 
tegner lige nu til at nærme sig rekord også. Siden nytår har råvarepriserne været stærkt 
faldende. Krigen i Ukraine er stadig i gang og trækker fortsat mørke skyer ind over resten 
af verden.  
 

Årsdag for ny IT 
Det nye IT-system D365 har pr. 1. april været i aktiv drift et år hos NAG. Der har været 
store udfordringer undervejs for kunder og medarbejdere, men grundlæggende kører sy-
stemet som ønsket. 
 

Lukkedage NAG – Påske og Status 
NAG holder påskelukket Skærtorsdag 14., Langfredag 15., og 2. Påskedag mandag 18. 
april, samt torsdag 27. april fra kl. 12 grundet Statusoptælling. 
 

Ingen drift uden Agrodiesel  
NAG leverer Agrodiesel gennem Circle K. 
Ring og forhør. 
 

Den der smører godt – kører godt. 
Gode priser på Fuchs smøreolie – ring og forhør. 
 

Gødningsudkørsel 
NAG spreder handelsgødning og kalk ud med høj kapacitet og stor præcision. Gør brug 
af dette tilbud – hurtigt og nemt.  
 

Græsmarksdrift 
For at sikre græsudbud skal græsmarken tilføres gødning. Vi anbefaler NPKS til græs-
arealer. Slætmarker tildeles 85-100 kg N og rene afgræsningsmarker tildeles 50 kg N.  
Med jævne mellemrum skal græsmarken fornyes enten ved direkte omlægning eller iså-
ning i eksisterende græsmark. Den velkendte metode er udlæg i vårsæd. Der udsås først 
dæksæd og efterfølgende frø ca. 25-30 kg/ha. Dæksæden kan høstes som helsæd eller 
til modenhed. Husk at kalke græsmarkerne med interval på ca. 5 år. 
Isåning i eksisterende græsareal fornyer græsmarken uden at omlægge marken fuldstæ-
dig. Der isås med speciel skiveskærmaskine eller tradionel såmaskine. Udsædsmæng-
den er 20-25 kg/ha. Forhør om græsblandinger i LandBOtikken. 
 

Nyhed - HorsePro Beetroot Mash 
Fiberrig mash med RØDBEDER, HYBEN og GULEROD – et naturligt tilskud til hesten, 
der kan udfordres både tørt og opblødt. 

Brug den som: 

 Opblødt mash eller crispy topping på hestens daglige foderration. 
Fordele: 

 Superrodfrugten rødbede har et naturligt højt indhold af nitrat, der sik-
rer ilt til musklerne og forbedrer blodgennemstrømning, samt betain 
(røde farvestof), der sætter gang i udrensning af lever. 

 Højt naturligt indhold af vitaminer og mineraler – booster og støtter 
immunforsvaret. 

 Højt naturligt betacaroten-indhold, der har positiv indflydelse på fertili-
teten hos avlshopper og -hingste. 

Fås i 3 kg, 10 kg og 25 kg i LandBOtikken. 
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Lad energien komme fra NAG –  

Træpiller,Olie og Agrodiesel. 

Bestilles i LandBOtikken 

 

Stedet hvor landmænd handler. 
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Planteavl   

Marts måneds nedbør får foråret til at 
trække ud. Jordtemperaturen er også 
fortsat forholdsvis lav – pt. mellem 4-5 
grader. Vintersæden har i områder haft 
en hård medfart grundet perioder med 
nattefrost, som har svedet afgrøderne 
mange steder. Der er dog ingen tvivl om, 
at vintersæden har kvitteret for tidlig 
gødningstildeling, men kan i mange til-
fælde have behov for mangan og andre 
mikronæringsstoffer også. 

 
Planteværn – afhentning lørdag  
Der er mulighed for afhentning af plan-
teværn i Helsinge lørdag kl. 9-12 i be-
grænset omfang! Vi henstiller til, at af-
hentningen er aftalt og reserveret i     
systemet dagen før! 

Årets kvælstofprognose 2023 viste et 
mindre behov end normalt på lerjord, 
minus 5 kg N/ha på JB 5-6, samt JB 7-9. 
De øvrige jordtyper skal der ikke korrige-
res for.  

Gødning 
NAG har gødning på lager til omgående 
levering. 
 
Vixeran – biostimulant godkendt 
Vixeran er baseret på kvælstoffikseren-
de bakterier, som fikserer kvælstof fra 
luften og gør det tilgængeligt for afgrø-
den. Udsprøjtes når afgrøden er i vækst 
i BBCH 21-31 - 50 gr/ha. 
 
Mikronæringsstoffer 
Optimal forsyning med mikronærings-
stoffer er en betingelse for fuldt udbytte! 
 
YARAVita Gramitrel – meget koncentre-
ret   mikronæringsstofblanding til korn 
indeholdende Mn, Cu og Zn, Mg, N. 
Anbefalet dosering 1-2 l/ha 
 
YARAvita Brassitrel Pro– meget koncen-
treret mikronæringsstofblandning til raps 
indeholdende B, Ca, Mn, Mg, Mo, N. 
Anbefalet dosering 2-3 l/ha 
 
Epso Microtop – indeholdende Mg, S, B 
og Mn. Anbefalet dosering 3-5 kg/ha. 
 
Epso Top / Bittersalt – indeholdende Mg 
og S. Anbefalet dosering 3-5 kg/ha 
  
 
 

 
 
 
 
 
Vækstregulering forår 
Kraftige afgrøder bør vækstreguleres i 
det tidlige forår. 
Moddus M, Moddus Start, Medax Top, 
Cerone, Terpal og Stabilan Extra er bl.a. 
muligheder for at styrke strå og rodop-
tag. 
Husk at –  
Brødkorn må ikke vækstreguleres! 
 
Markbogen 2023 kan afhentes i vores 
afdelinger med forslag til sprøjteplan og 
andre relevante dyrkningsoplysninger. 
 
Vårsæd 2023 
NAG har vårsæd på lager til omgående 
levering.  
 
Økologisk udsæd – ring og forhør! 
 
Såsæden leveres i Big Bags. 

Markfrø, Jagt og Vildt 2023 

NAG fører alle former for græsfrø, ud-
sæd til vildtremiser, ex. vildtmajs, blod-
kløver, cikorie, honningurt, fodermarvkål 
og forskellige vildtblandinger, samt 
blomster- og bestøverblandinger. 

Blomsterbrak 

Blomsterbark Bivejen 10 kg kan anven-
des til opfyldelse af 4% udtagningskrav 
– udsædsmængde 10 kg/ha. 
 
Wrapplast og bindegarn 
NAG fører sortiment af wrapplast og 
bindegarn til kommende sæson. 
Ring og bestil. 
 

OBS !! Arealstøtte 
Bemærk, at ansøgningsfristen 
til Fællesskema er 21.april 
2023. 

Se mere på www.lbst.dk 

 

 


