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Ny landbrugsreform og hva´ så 

Den nye landbrugsreform har været omdiskuteret længe og er nu en realitet. Enkeltbeta-
lingsordningen omlægges til Grundbetaling samt tillæg for opfyldelse af Grønne Krav. 
Bestræbelsen på at få en enklere tilgang til den direkte landbrugsstøtte er endnu engang 
en by i Rusland og et væld af nye regler kommer til. Der lægges således op til at land-
bruget skal udfordres på alle fronter i 2015. 
Ganske enkelt betyder det, at vi skal have mere ud af hver enkelt dyrket hektar end vi har 
haft tidligere – vi skal blive dygtigere til vores håndværk. Og heldigvis er vi da på rette 
spor takket være rådgivning, forædling, pesticidforskning og teknologi og vi bør være lyd-
hør for at udnytte disse potentialer på den enkelte bedrift.  
Det kan betale sig at gøre en ekstra indsats og opnå merudbytter!  Det mærkes direkte 
på bundlinien.  
Tænk stort og få det hele med!  

Forsendelsesgebyr – få din månedsfaktura på mail 

Siden 2011 har det været muligt at få fakturaer, oplagsnotaer og afregningsnotaer direkte 
i din mailboks. For at tilmelde dig ordningen skal du kontakte bogholderiet – 
bogholderiet@nag.dk. 
Prisen for fortsat at få din faktura med posten vil fra 1. marts 2015 være kr. 20,00. 
 

Focus på avlshoppefodring 

Det er nu kvaliteten i din avl skal sikres. Ekstra focus på avlshoppens fodring er vigtigt de 
sidste 3 måneder inden foling og de første 3 måneder af laktationen. Især et højt indhold 
af vitaminer, mineraler og protein er vigtigt for fosterdannelse og mælkeproduktion. 
HorsePro-serien fra NAG har perfekte blandinger til formålet – lavt stivelsesindhold, kor-
rekt tilpasset avlshoppens behov, højt indhold af fibre og lækre urter – spørg efter den 
pelleterede HorsePro Elite eller den lækre müslieblanding HorsePro Unik næste gang du 
handler! 
Husk, at du altid kan få gode råd og vejledning hos os, vi kender din avlshoppes behov! 
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HorsePro   
 
Få del i succesen  
 
Se mere på www.horsepro.dk
  
  

Lad energien komme fra NAG –  

Træpiller, Brændsel og Olie. 

Bestilles i LandBOtikken 
 

50 års JUBILÆUMSTILBUD Februar 

Træpiller, Heatlets Premium 900 kg pr. palle 
6 eller 8 mm, 15 kg sæk          afhentet:    1920,- 
                                       leveret: 2070,- 

Træbriketter, svenske  960 kg pr. palle 

96 pakker á 10 kg            afhentet:     1950,- 
            leveret: 2100,-  
  
 

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

 

Powerway 15/40 208 L  Tromlepris 4200,00 ex .moms 
Transway WB 208 L Tromlepris 4500,00 ex. moms 
 
Incl. spildolieafgift og levering. 
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Planteavl   

Costa Kalundborg                                     
2014 blev målt  til det hidtil varmeste år 
og indtil dato har vinteren været meget 
mild. Der er intet der  tyder på,  at vi for 
alvor skal have vinter. Foråret venter 
rundt om hjørnet – er du klar med gød-
ning og såsæd?     

Markedet 

Kornmarkedet har pt. toppet i den er-
kendelse af, at Ruslands eksporttold ik-
ke kommer til at betyde noget drastisk 
på mængdebalancerne. Fundamentalt 
er der korn nok i resten af verd en til at 
holde forsyningen intakt! 
NAG er klar med kontrakttegning på 
høst 2015 – ring og forhør. 

Tidlig gødningstildeling 

Fra 1. februar må der igen køres gød-
ning 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. I år har kraftig udviklet vin-
tersæd brug for næring meget tidligt for 
at bibeholde sideskud. Udnyt derfor 
frostmorgener, når foråret melder sig, til 
udbringning. 
 
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 9-11-21 S 
NPK 10-7-18 S 
NPK 21-3-10 Mg, S, B 
NPK 27-3-5 S  
NPK 14-3-15 S, Mg, B chlorfattig 
NP DAP 18-20-0 S 
NS 27-4  
N 34 
Svovlsur Ammoniak  
Kali 50 
Patentkali 
 
Alle gødningstyper er samgranulerede, 
hvor alle næringsstoffer er i hvert 
gødningskorn - din sikkerhed for præcis 
og optimal effekt i marken!            
 
 

NAG spreder gødning 
NAG spreder gødning med stor kapaci-
tet og præcision – nemt og hurtigt! 
Ring og bestil spredning. 

Planteværn 2015 

Meld dig til vores planteværnsklub 2015 
og opnå en række fordele.  
Ring og hør nærmere. 
 
Vårsæd 2015 
Maltbyg 
Propino – unik sortering, god sundhed, 
stråstyrke og udbytte helt i top. Sorten er 
nematodresistent. Sikker afsætning på 
kontrakt. 
 
Odyssey – nyhed – højtydende og god 
sundhed. 
 
Havre 
Dominik – suveræn højtydende havre 
med god sundhed. Bemærk nematodre-
sistent, hvilket sikrer sundt sædskifte! 
 
Gry – suveræn kernekvalitet. 
 
Vårhvede 
Amaretto – stabilt højtydende og kvalitet 
helt i top. 
 
Såsæden leveres både i 25 kg småsæk-
ke og 500 kg BIG BAGS. 

Markfrø 2015 

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

Majsfrø 2015 

Alle majsfrø fra NAG er koldtestede og 
produceret af friske frø. Dette sikrer dig 
som avler de bedste dyrkningsbetingel-
ser til sæson 2015. 

Se mere på www.nag.dk, hvor du bl.a. 
kan se produktkort på vores sorter, 
frøblandinger, samt bestillingslister på 
frø. 

 
Bred- og wrapfolie, bindegarn og net 
Vi er klar med varer – ring og forhør. 

Arealstøtte 
Ansøgningsrunden til Grundbetaling 
og Grønne krav er nu startet op pr. 
1. februar med ansøgningsfrist 21. 
april 2015. 

Se mere på www.naturerhverv.dk 
 

FAKTA: 

Vidste du at 

Samgranuleret Gødning 

indeholder alle nærings-

stoffer i samtlige gød-

ningskorn. 

Din sikkerhed for præ-

cis og optimal effekt i 

marken! 

Et korn – Max effekt! 
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