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Mod lysere tider 

Langsom genåbning af Danmark pr. 1. marts – men trods alt et skridt fremad i den rigtige 
retning. NAG har fortsat været forskånet for store komplikationer i forhold til Corona og 
kører stadig efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 
Opstart med gødning er relevant nu i de fleste vintersædsafgrøder samt græsmarker.   
 

Rentenedsættelse på indestående 
Med virkning pr. 1. april 2021 reduceres renten af for-
faldne indeståender med 0,30 %.                               
Renter af indeståender er herefter 0,20 % p.a. 
Renter af forfalden gæld fortsætter med 14,75 % p.a. 
(Betales det forfaldne beløb ikke, vil man efter 90 dage 
blive pålignet et finansieringstillæg på yderligere 5 % 
p.a.). 
  

Ingen drift uden Agrodiesel  
NAG leverer Agrodiesel gennem Circle K. Ligeledes kan der leveres AdBlue i 1000 l og 
10 l kan købes i butikken.  
Ring og bestil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HorsePro  
Der er stadig lang udsigt til, at vi kan mødes på messer. Fortvivl dog ikke hvis du har     
foderrelaterede spørgsmål eller ønsker om en skræddersyet foderplan til din hest.              
Vores butikker har åbent som normalt og vores faglige konsulent Line Tranberg Schmidt 
er altid klar til at hjælpe jer.  
Line Tranberg Schmidt kan kontaktes på mail: lis@nag.dk eller på tlf: 2048 7212. 
Lysere og varmere dage betyder, at hestene nu begynder at skifte pels. I fældnings-
sæsonen kan hesten have brug for ekstra tilskud af B-vitaminer. B-vitamin er essentiel i 
energiomsætning og pelsskifte er meget energikrævende – derfor kan et ekstra supple-
ment være nødvendigt. En underforsyning af B-vitamin kan vise sig ved en kedelig pels, 
generel træthed hos hesten og nedsat appetit. Vi har B-vitamin i flydende form og i piller. 
Tilskud af omega-3 og omega-6-fedtsyrer kan også være med til at hjælpe hesten i den-
ne tid og give en flot blank pels. Kig ind i LandBOtikken, så hjælper vi med at finde det 
rigtige produkt til din hest.  
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Lad energien komme fra NAG –  

Træpiller, Olie og Agrodiesel. 

Bestilles i LandBOtikken 
 

Tid til olieskift – … den der smør´ godt – kør´ godt! 
 

Gode priser på Fuchs smøreolier. 
Ring og forhør. 

 
 

 

Stedet hvor landmænd handler. 

Kartofler, sætteløg og frø  
til urtehaven.  
Kom forbi og se udvalget          
                i LandBOtikken.          
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Planteavl   

Så blev det forår                                                 
Februar bød på mere vinter end vi nok 
lige havde forventet. Vejrskiftet blev og-
så meget brat og i indeværende periode 
meldes om lidt frost igen. Opstart med 
gødning er relevant i de fleste vinter-
sædsmarker.                                     
OBS – på manganmangel - da høj lys-
indstråling og høje dagtemperaturer 
sætter gang i planterne ovenover jorden, 
mens rødderne stadig står i meget kold 
jord og ikke kan følge med forsyningen 
af Mangan. Ammoniumholdige gødnin-
ger vil have gavnlig effekt på at forebyg-
ge/afhjælpe manganmangel. Det er vig-
tigt at afhjælpe mangel ved førstgivne 
lejlighed! 

Markedet                                        
Kornmarkedet er fortsat ret stabilt på et 
højt niveau. Der er mulighed for afdæk-
ning af høst 2021. 

De fleste marker blev sprøjtet i efteråret 
mod græsukrudt. Vintersæd der ikke er 
sprøjtet mod græsukrudt i efteråret, står 
i høj prioritet. Der er mange muligheder 
– Rexade 440, Broadway, Atlantis OD, 
Cossack OD, Hussar OD Plus og Serra-
te kan bruges. OBS i vinterbyg – her 
kan kun Hussar OD Plus anvendes!  

 
Entargo – svampemiddel med aktivstof-
fet Boscalid - er netop blevet godkendt.  
Vi venter dog fortsat på godkendelse af    
Balaya, som er stærkeste middel mod 
septoria i hvede.  
 
Gødning 
Foråret er lige om hjørnet og den første 
gødning skal bringes ud ASAP! 
Kvælstofprognosen forventes frigivet 11. 
marts 2021. 
Bestil gødning i Big Bags nu til levering, 
så du er klar! 
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 til græs 
NS 26-15 
NS 27-5 
N 34  
NS 21-24 Svovlsur Ammoniak  
DAP 18-20-0 
Kali 50 

Patentkali 
 
 
 
 
Kieserit 
Flydende gødning 
 
Alle gødningstyper er samgranulerede. 
Producentoplysninger: Se  www.nag.dk  
 
NAG spreder gødning og kalk 
NAG spreder gødning og kalk med stor 
kapacitet og præcision – nemt og hurtigt! 
Ring og bestil spredning. 

Planteværn 2021 

Meld dig til Planteværnsaftale 2021 og 
opnå en række fordele.  
Ring og hør nærmere. 
NAG er klar med ukrudtsløsninger til vin-
tersæd allerede nu. 
Markbogen 2021 er klar i vore afdelinger 
– kom forbi og hent et eksemplar. 
 
Vårsæd 2021 
Maltbyg 
Laureate – anerkendt maltbyg. Højt-
ydende, god sundhed og unik sortering! 
 
RGT Planet – afsætningssikker maltbyg.      
Udbyttestabil, god sortering og god 
sundhed. 
 
Havre 
Caddy –meget højtydende med lille 
skal-andel.  
 
Såsæden leveres i 500 kg Big Bags med 
mulighed for aftapning i bunden. 
Kontakt NAG for andre sorter. 
 

 

Markfrø og vildtblandinger 2021 

Vi er på plads med frø og vildtblandinger 
til ny sæson. Ring og bestil.  
 
Bred- og wrapfolie, bindegarn og net 
Vi er klar med varer – ring og forhør. 

Arealstøtte 2021 
Ansøgningsrunden for   Grundbetaling 
og Grøn Støtte er startet op               
pr. 1. februar med 
ansøgningsfrist 16. april 2021 

Se mere på www.lbst.dk 

 

 
 
ALT I ET KORN 

 NAG Planteværnsaftale 2021 – Husk at tilmelde dig nu! 

Økologisk Udsæd 
Ring og forhør! 

Ved Manganmangel   
tilføres: 
2 l/ha Mangansulfat / 
1 kg/ha Mangansulfat / 
1,5 l/ha Mangannitrat. 
Tilsæt altid 0,1 l spre-
deklæbemiddel pr. ha. 
Udsprøjtes ikke ved 
udsigt til frostvejr! 

Ukrudtsbekæmpelse 
forår kræver aktiv 
vækst – dvs. nye 
hvide rodhår på rod-
delen. 


