Stedet hvor landmænd handler.

Nyhedsbrev Februar 2021

Intet er som før

Lad energien komme fra NAG –
Træpiller, Olie og Agrodiesel.
Bestilles i LandBOtikken

Mens Danmark fortsat er lukket ned grundet Corona, begynder aktiviteterne i markbruget så småt at melde ind. Vi har nu passeret 1. februar og det er igen tilladt at udbringe kvælstofgødning. Mulighederne for at komme tidligt ud på let morgenfrost er til
stede – men absolut ikke ubetinget ”et must”. Budskabet er blot, at man skal være klar
med gødning og spreder, såfremt man ”dufter forår”.
Afgrøderne ser fortsat flotte ud – der er et stort potentiale derude og det er ingen skade til, at vi får lidt vinter nu! Naturligvis skal vi også først have vintersæden godt igennem februar, men vi er godt på vej!
Kigger vi helt ind til næste sæson, så har vi allerede en suveræn spændende
såsædsnyhed i stil med håndboldherrelandsholdets VM triumf – nemlig den nye
hvedesort Pondus. Den scorer hattrick i årets forsøg!
Book allerede nu såsæd af kommende års topsort Pondus – der bliver rift om den!

NAG forhandler Kramp
Husk, at NAG forhandler Krampsortiment. Det betyder, at du kan bestille og afhente/få leveret hele Kramp sortiment gennem NAG, bl.a. hegnsmateriale, sliddele osv.
Kramp Group er Europas førende reservedels- og tilbehørsspecialist indenfor landbrugsindustrien med over 500.000 varenumre. Spørg i LandBOtikken.

Tid til olieskift – … den der smør´ godt – kør´ godt !
Gode priser på Fuchs smøreolier.
Ring og forhør.

Vintersortiment af HorsePro
Så er det rigtigt blevet vinter med sne og slud. Mange oplever problemer med at holde
huld på deres hest. Her er det vigtigt at tjekke grovfoderet og vurdere om der er nok
foderenheder i det eller om man måske skal have fat i noget andet. Er det ikke muligt
findes der en række tilskud, man kan supplere hestens foder med. HorsePro Fiber/Fiber Plus er kornfrie supplements produkter, hvor energien kommer fra fedt og
fibre. De kan begge udfodres tørt op til 100gr/100 kg hest/måltid eller opblødes og gives i dobbelt ration. Er det ikke nok, kan vi anbefale HorsePro Rice Up, der er fantastisk til at opbygge huld og muskler 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 målrettet til heste, der skal tage på.
Ved yderligere vejledning – kontakt vores foderkonsulent:
Line Tranberg Schmidt – 20487212 – lis@nag.dk
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Planteavl

Nyhed Pondus vinterhvede 2021.
- Højtydende
- Sundhed i top
- Stivstrået
Bestil allerede nu!

Stort potentiale forude
Selvom vi lige nu er i vinterens hjerte –
Kyndelmisse – og alt kan ske - så kan vi
kun glæde os over de flotte afgrøder,
som vi har stående derude. Der er et
enormt potentiale, som skal indfries til
kommende høst og det forpligter. Første
trin i foråsstrategien er gødningstildeling
– og den første tildeling kan være meget
nært forestående. Er du klar?
Til ny sæson i vinterhvede har vi en verdensnyhed at tilbyde! Hvedesorten
Pondus vandt ikke mindre end 3 førstepladser:
1. plads i YEN mht. udbytte
1. plads i Landsforsøg Danmark
1. plads i svenske forsøg
Reserver såsæden allerede nu –
der bliver rift om Pondus!
Markedet
Kornmarkedet har frem til jul været stigende. I den seneste periode har afgrøderne korrigeret en smule, men er fortsat på højt niveau.
Tidlig gødningstildeling
Fra 1. februar må der igen køres gødning ud, såfremt arealet ikke er dækket
med sne eller der kan opstå afløb som
følge af bundfrossen jord. Erfaringerne
viser, at tidlig opstart af både vintersæd
og på samme tid udbringning på arealer,
hvor der skal etableres vårsæd, giver
merudbytte.

ALT I ET KORN

Gødning
Foråret er lige om hjørnet og den første
gødning skal snart bringes ud!
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 21-3-10Mg, 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

NAG spreder gødning og kalk
NAG spreder gødning og kalk med stor
kapacitet og præcision – nemt og hurtigt!
Ring og bestil spredning.
Markbog 2021
Markbogen 2021 er klar i vore afdelinger
– kom forbi og få et eksemplar.
Meld dig til vores planteværnsklub 2021
og opnå en række fordele.
Ring og hør nærmere.
Vårsæd 2021
Maltbyg
RGT Planet – afsætningssikker maltbyg.
Udbyttestabil, god sortering og god
sundhed.
Laureate – anerkendt maltbyg. Højtydende, god sundhed og unik sortering!
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.
Økologisk Udsæd
Ring og forhør !
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 nu startet op
pr. 1. februar med
ansøgningsfrist 16. april 2021.
Se mere på www.lbst.dk

Planteværn og autorisation
Vi oplever stadigvæk kunder, der ikke
har autorisation til køb af planteværn på
plads. Vi kan kun opfordre til, at du får
det på plads, samt opkobling til Miljøstyrelses MAB-system før sæsonen starter.
Se mere på
https://mst.dk/kemi/pesticider/anvendels
e-af-pesticider/brugere-professionelbrug/uddannelse-og-autorisation/
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