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Godt nytår  

NAG´s ledelse og personale ønsker kunder og medlemmer et godt nytår, med tak for 
samhandel i 2020 og på gensyn i 2021. 
Vi vil hos NAG fortsat bestræbe os på at være en troværdig, seriøs og handlekraftig sam-
arbejdspartner, som hele tiden går forrest for at skabe merværdi til dig som kunde. 

Noget nær perfekt  

Høståret 2020 blev til sidst noget nær perfekt – høje udbytter mange steder og flot høst-
vejr, men det startede skidt ud. Forventningerne til årets høst var langt fra høje efter en 
meget våd etablering i efteråret 2019, efterfulgt af en mild, men også meget våd vinter, 
som så blev afløst den vådeste februar nogensinde! Vejret vendte da meget brat, for så 
at gå direkte over i en langstrakt tørkeperiode. Generelt stod vintersæden mange steder 
tyndt, men til høst havde de tynde marker kompenseret enormt på udbyttet i den helt sto-
re skala. Sjældent har vi set så flot og ensartet korn med så høj hektolitervægt. Kun rap-
sen faldt lidt igennem med middelmådige udbytter. Høstvejret kunne ikke have været 
bedre - stabilt og tørt, og afgrøderne blev indhøstet i et højt tempo.  

Ubuden gæst – Corona virus/Covid-19 

2020 blev desværre også året hvor en hidtil ukendt virus – Corona/Covid-19 – blev identi-
ficeret i Wuhan i det centrale Kina. Fra Wuhan spredte virus sig til det øvrige Kina, heref-
ter til Europa og Danmark med første smittetilfælde 28. februar 2020. En pandemi var en 
realitet, som vi som samfund og som virksomhed skulle forholde os til og agere i. Des-
værre blussede smitten op igen sidst i 2020 og restriktionerne er atter blevet skærpet. 
NAG har i hele perioden haft åbent. Det gør ikke tingene lettere, men vi får det til at fun-
gere og I som kunder mærker ikke meget til det i forhold til afhentning og leverancer. Få 
produkter er blevet berørt af nedlukningen i verden, men vi finder alternativer!  
Vi henstiller fortsat til at begrænse fysiske henvendelser og henviser til telefon, mail og 
varetursordning.  
Vareturen er ændret pr. 1. januar til ugentlig levering - benyt dig af det!  
Se mere på https://www.nag.dk/varetursoversigt-2021  

Medlemmernes dødsulykkeforsikring 

Præmien for den kollektive dødsulykkeforsikring for medlemmer, var i 2020 på kr. 100,00. 
Præmien er betalt af NAG, og skal derfor af medlemmet tages til indtægt på selvangivel-
sen. 
 

HorsePro 

Det fugtige og milde vejr giver udfordringer med mudrede folde, tabte sko og dårlige hove 
og det giver øget fokus på hovkvaliteten. Generelt gælder det, at man skal sikre sig, at 
ens foder indeholder de nødvendige mineraler hesten har behov for. 
Er alt i orden kan hesten gives et tilskudsprodukt målrettet hovvækst og –styrke. Tidligere 
gav man ofte et tilskud af Biotin, men mange produkter på markedet indeholder også Zink 
og Kobber, samt den svovlholdige aminosyre Methionin, da kombinationen af disse har 
vist sig at give gode resultater. Synlige resultater på hovforbedring går dog langsomt, da 
hove kun vokser 1 cm pr. måned. 
  
En anden udfordring i vintermånederne kan være manglende huld. Her er det vigtigt at 
tjekke grovfoderet og vurdere, om der er nok foderenheder i det, eller om man skal have 
fat i nogen andet! Er det ikke muligt, findes der en række tilskud man kan supplere he-
stens foder med. Først og fremmest er der havre eller olie, men også HorsePro Fi-
ber/Fiber Plus er velegnede. Disse er kornfrie produkter, hvor energien kommer fra fedt 
og fibre. De kan begge udfodres tørt op til 100g/100 kg hest/måltid eller opblødes og gi-
ves i dobbelt ration. Er det ikke nok, kan vi anbefale HorsePro Rice up, der er fantastisk 
til at opbygge huld på hesten. Ønskes der en mere enkel løsning, uden brug af mere end 
et kraftfoder, kan man skifte hesten over på HorsePro Senior som er en blanding målret-
tet til heste, der skal tage på. 
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Lad Energien komme fra NAG –  

Diesel-, Fyrings- og Smøreolie, 

samt Træpiller. 
 

Stedet hvor landmænd og private handler 

https://www.nag.dk/varetursoversigt-2021
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Planteavl   

Flotte afgrøder ses stort set så langt øjet 
rækker – vi har haft et super efterår til 
afgrødeetablering og det kan på nuvæ-
rende tidspunkt være svært at få armene 
ned. I skivende stund har lidt frostvejr 
meldt sin ankomst. Vi ønsker en lang-
som nedkøling, såfremt det skulle blive 
vinter. Korn og rapsmarkedet har pris-
mæssigt været stærkt i sidste kvartal.  

 
Gødning 
Gødningsmarkedet har på det seneste 
haft en fast stigende retning, som følge 
af stigninger på Urea og Gas. Også her 
er Coronapandemien en usikker joker! 
Vi anbefaler at få disponeret gødningen 
nu – foråret er lige om hjørnet og den 
første gødning skal bringes ud i febru-
ar/marts!  
 
Hovedsortimentet består af 
NPK 13-8-16 S    
NPK 14-3-15 S, Mg, B chlorfattig 
NPK 20-3-10 S 
NPK 21-3-10 Mg, S, B 
NS 24-7 + Selen - nyhed 
NS 26-15 
NS 27-5 
N 34  
NS 21-24 Svovlsur Ammoniak  
DAP 18-20-0 
Kali 50 
Patentkali 
Kieserit 
Flydende gødning 
 
Gødningen tilbydes i Big Bags.  
 
Alle gødningstyper er samgranulerede.  

Big Bags gødning – håndtering 

Gødning i Big Bags bør placeres tørt – 
helst inden døre, men som minimum 
under presenning og på paller. 
Big Bags har været lagret i en vis perio-
de og typisk 3-5 sække i højden. 
Dermed bliver gødningen i Big Bags 
sat/lagerfast og skal motioneres let/ 
dunkes let i jorden 2-3 gange fra lav 
højde, før den sprættes op i sprede- 
ren. Dette gøres netop før udbringning 
og klares derfor i en og samme håndte-
ring som læsningen i sprederen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vårsæd 2021 
Vi anbefaler at få bestilt såsæd nu og 
dermed sikre den rigtige sort. 
NAG fører også Økologisk såsæd – ring 
og forhør. 
 
Maltbyg 
RGT Planet – afsætningssikker maltbyg.      
Udbyttestabil, god sortering og god 
sundhed. 
 
Laureate – maltbyg. Højtydende, god 
sundhed og unik sortering! 
 
KWS Irina – anerkendt maltbyg med 
godt udbytte – bemærk modtages ikke i 
høst. 
 
Havre 
Caddy – meget højt ydende med lille 
skal-andel.  
 
Såsæden leveres i 500 kg Big Bags med 
mulighed for aftapning i bunden. 
Kontakt NAG for andre sorter. 

Markfrø 2021 

NAG forhandler frø gennem DLF.      
Bestil markfrø, og vær sikker på at få 
den rigtige blanding til din bedrift. 

Se mere på www.nag.dk 

Planteværn 2021 

Den nye planteværnshåndbog -     
Markbogen 2021 –  

   klar fra medio februar. 
Planteværnsklubben kører igen i 2021. 
Bestillingsliste og handelsbetingelser 
fremsendes primo februar 2021. 

 

Godt nytår! 

 

FAKTA: 

Vidste du at 

Samgranuleret  

Gødning  

indeholder alle 

næringsstoffer i  

samtlige gødningskorn. 

Din sikkerhed for 

præcis og optimal ef-

fekt i marken! 

 Alt i ét korn => 

 Max effekt! 
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