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Det dufter af forår 

Implementeringen af Landbrugspakken er i fuld gang rundt omkring ved skrivebordene – 
når foråret melder sig skal det fysisk træde i kraft! Rammerne og optimismen rent fagligt 
er på plads, selvom afgrødemarkedet pt. præges af negative meldinger.  
Uden tvivl bliver udfordringerne store og udbyttebarometret skal op for at få tingene til at 
dreje rundt. 
Ganske enkelt betyder det, at vi skal have mere ud af hver enkelt dyrket hektar end vi har 
haft tidligere – vi skal blive endnu dygtigere til vores håndværk. Og heldigvis er vi da på 
rette spor takket være rådgivning, forædling, pesticidforskning og teknologi og vi bør væ-
re lydhør 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!  

Rentenedsættelse på indeståender 

Med virkning fra 1. marts 2016 reduceres renten af forfaldne indeståender med 0,50 %. 
Renter af indeståender er herefter 0,5 % 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.) 
 

HorsePro - nyheder 

Islandsk Tang er kendt for sine helbredende egenskaber på pelsproblemer, hovkvalite-
ten og ved manglende energi. Vores Islandske Tang tilfører hesten en række essentielle 
vitaminer og mineraler, som zink, a-vitamin, svovl, selen og jod. Indeholder udelukkende 
ren tang fra Nordatlanten, af arten artisk ascopyllum. Sælges i spand med 3 kg. 
 
Hoof Support er vores nye urtetilskud til forbedring af hovkvaliteten, samt som et boost 
til hud og hår. Urteblandingen er meget velsmagende, og kombinationen af vitaminer og 
urter giver en effektiv blanding, der kan anvendes til heste med dårlig hovkvalitet. 
Indeholder biotin, agerpadderokke, marietidselfrø, morgenfrue, brændenælde, varmebe-
handlede hørfrø, full fat soya, ølgær og rapsolie. Sælges i spand med 1,5 kg. 
 
Mare Control – tilskud til hopper der har store humørsvingninger og til tider kan være 
uhåndterbare, i forbindelse med brunstperiode. Urteblandingen gives som supplement til 
den daglige fodring, dog må den ikke anvendes til drægtige hopper. Indeholder kamille, 
blåbær, lindeblomst, perikon, pionblade, melisse og rapsolie. Sælges i spand med 1,5 kg. 
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HorsePro   
Få del i succesen.  
Dansk foder til dansk hestehold. 
 
Se mere på www.horsepro.dk 
 

Følg os på facebook  
   

Lad energien komme fra NAG –  

Træpiller, Brændsel og Olie. 

Bestilles i LandBOtikken 
 

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

 

Powerway 15/40 208 L  Tromlepris 3995,00 ex .moms 

Transway WB 208 L Tromlepris 4300,00 ex. moms 

 
Incl. spildolieafgift og levering. 
 

 

 

Gødning       Bestil nu! 

Direkte fra skib – Februar. 

http://www.horsepro.dk/
https://www.facebook.com/NAGHorsepro/
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Planteavl   

Milde vinde                                        
Vintervejret er blevet afløst af en mild 
periode med masser af vand. Afgrøder-
ne er pt. i god kondition, men stadig al 
for tidligt at melde vinteren overstået. 
Foråret venter rundt om hjørnet – er du 
klar med gødning og såsæd?     

Markedet 

Kornmarkedet er over nytår droppet væ-
senligt og det er svært at få øje på posi-
tive meldinger – risikoen for yderligere 
fald er til stede! Fundamentalt er der 
korn nok på verdensmarkedet.    

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. Gødningskvoterne bliver 
hævet til denne sæson og mængden 
skal forvaltes med omhu – vækstregule-
ring bliver meget aktuel! 
Udnyt 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 8-11-21 S    
NPK 10-7-18 S 
NPK 14-3-15 S, Mg, B chlorfattig 
NPK 21-3-10 Mg, S, B 
NPK 22-3-8 S, Mg 
NPK 27-3-5 S 
NS 26-13 
NS 27-4 
N27 Mg 
N 34 
NS Svovlsur Ammoniak 21-24 
DAP 18-20-0 
Kali 50 
Patentkali 
Kieserit 
Flydende gødning 
 
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. 

Markbog 2016 

Markbogen 2016 er klar i vore afdelinger  
–  kom forbi og få et eksemplar. 
Meld dig til vores planteværnsklub 2016 
og opnå en række fordele.  
Ring og hør nærmere. 
 
Vårsæd 2016 
Maltbyg 
Propino – Afsætningssikker maltbyg 
med høj unik sortering og godt udbytte. 
 
Odyssey - Højtydende maltbyg, god sor-
tering og MLO resistent. 
 
Havre 
Dominik – suverænt højtydende havre 
med god sundhed. Bemærk nematodre-
sistent, hvilket sikrer sundt sædskifte! 
 
Vårhvede 
Amaretto – stabilt højtydende og kvalitet 
helt i top. 
 
Såsæden leveres både i 50 kg småsæk-
ke og 500 kg BIG BAGS. 
 

Markfrø 2016 

Vi er på plads med frø og vildtblandin-
ger. Ring og bestil. 

Majsfrø 2016 

Alle majsfrø fra NAG er koldtestede og 
produceret af friske frø. Dette sikrer dig 
som avler de bedste dyrkningsbetingel-
ser til sæson 2016. 

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 arealstøtte er 
nu startet op pr. 1. februar med an-
søgningsfrist 21. april 2016. 

Se mere på www.naturerhverv.dk 

 

FAKTA: 

Vidste du at 

Samgranuleret Gødning 

indeholder alle 

næringsstoffer i  

samtlige gødningskorn. 

Din sikkerhed for præ-

cis og optimal effekt i 

marken! 

 Alt i ét korn => 

 Max effekt! 
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