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Det lysner derude 

Der er fuld gang i at implementere sidste del af Landbrugspakken i gødningsplanerne 
samt delpakken indeholdende Målrettede Efterafgrøder, som i første omgang er frivillige. 
Vi skal således forholde os til 3 efterafgrødekategorier: Pligtige efterafgrøder, MFO ef-
terafgrøder og Målrettede efterafgrøder. Har man intensivt husdyrhold er der også Hus-
dyrefterafgrøder og måske krav om yderligere efterafgrøder som følge af 70 % udtagel-
seskrav. Når der indenfor kort tid er taget stillig til dette administrative bureaukrati skal vi 
igen have focus på håndværket. Afgrøderne er i god kondition og potentialet for en god 
høst er derude.  
 

GMO Fri produktion fra 1. februar 

Pr. 1. februar overgår al produktion på NAG´s foderfabrik til GMO Fri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HorsePro  - nyheder 

Et nyt produkt et tilføjet til HorsePro´s tilskudsserie – HorsePro Chiafrø. HorsePro Chiafrø 
har et højt indhold af essentielle fedtsyrer, aminosyrer og indeholder også vigtige kostfib-
re. Frøene får en geléagtig konsistens, når de kommer i kontakt med væske, og kan her 
suge 10 gange deres egen vægt. 
Gelémassen danner en beskyttende hinde i mavesæk og tarme, som sammen med det 
høje fiberindhold, er med til at sikre stabil fordøjelse. 
Den anbefalede daglige dosis er 10 gram pr. 100 kg hest, og tilføjes blot til foderet. 
Chiafrøene kan også opblødes inden de udfodres til hesten. 
HorsePro Chiafrø kommer i bøtter af 4 kg og koster 245 kr. 
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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 – … den smør´ godt – kør´ godt ! 

 

Gode priser på Fuchs smøreolier. 
Ring og forhør. 

 
 

 

Tilkørselforhold på ejendomme. 

NAG leverer varer ud med store lastbiler. Det er vigtigt, 
at vejforhold og vejbredde bliver vedligeholdt med be-
skæring af træer og buske, således at lastbilerne ikke 
beskadiges ved leverancer. På forhånd tak.   

 

Stedet hvor landmænd handler. 

http://www.horsepro.dk/
https://www.facebook.com/NAGHorsepro/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sR_p5UYnH7EAbM&tbnid=xrTDFNGoYBW1HM:&ved=0CAcQjRw&url=http://hartkorngf.dk/Veje.html&ei=h60qVIO1MobnyQOtjoHACA&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNHjyotJEJ2DtZLTqSwQ1mIuSQPLQQ&ust=1412169322410411
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Planteavl   

Mildt vintervejr                                  
Vintervejret har været mildt indtil videre 
og såfremt det milde vejr fortsættes skal 
den første gødningstildeling meget tidligt 
ud for at understøtte vækst!  Afgrøderne 
er pt. i god kondition, men stadig al for 
tidligt at melde vinteren overstået. For-
året venter rundt om hjørnet – er du klar 
med gødning og såsæd?    

Markedet                                        
Kornmarkedet har været svagt stigende 
– maltbyg derimod faldende. 

Vinterraps er fortsat højdespringer. 
Fundamentalt er der korn nok på ver-
densmarkedet.    

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 med sidste rate 
og mængden skal forvaltes med omhu – 
vækstregulering 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 10-11-21 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. 
Producentoplysninger: Se  www.nag.dk  

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

Markbog 2017 

Markbogen 2017 er klar i vore afdelinger  
–  kom forbi og få et eksemplar. 
Meld dig til vores planteværnsklub 2017 
og opnå en række fordele.  
Ring og hør nærmere. 
 
Vårsæd 2017 
Maltbyg 
Propino – Afsætningssikker maltbyg 
med høj unik sortering og godt udbytte. 
 
Odyssey - Højtydende maltbyg, god sor-
tering og MLO resistent. 
 
Havre 
Emma – nyhed – højtydende med lav 
skalandel. 
 
Dominik – gammel kenning -  god sund-
hed. Bemærk nematoderesistent, hvilket 
sikrer sundt sædskifte! 
 
Vårhvede 
KWS Bittern – højtydende og kvalitet 
helt i top. 
 
Såsæden leveres primært i 500 kg BIG 
BAGS, med mulighed for aftapning. 
 

Markfrø 2017 

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

Majsfrø 2017 

Alle majsfrø fra NAG er koldtestede og 
produceret af friske frø. Dette sikrer dig 
som avler de bedste dyrkningsbetingel-
ser til sæson 2017. 
 
Bred- og wrapfolie, bindegarn og net 
Vi er klar med varer – ring og forhør. 

Arealstøtte 2017 
Ansøgningsrunden til arealstøtte er 
nu startet op pr. 1. februar med an-
søgningsfrist 21. april 2017. 

Se mere på www.lfst.dk 

 


