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Nye tider – nye skikke. 

Ændring i harmoniregler og fosforregulering er nye tiltag for planperioden 2017/2018. 
Kravet om maksimalt antal DE/ha ændres til generelt 170 kg N pr. ha harmoniareal. Sam-
tidig med ændring i harmoniregler indføres også en ny fosforregulering. Generelt bliver 
der på planteavlsbedrifter indført et fosforloft på 30 kg P/ha. Fosfor kommer til at indgå 
som en del af gødningsregnskabet på samme måde som kvælstof. 
Afgrøderne tilstand er meget varieret og potentialet derfor vidt forskelligt. Uden tvivl skal 
alle ”tynde” afgrøder hjælpes tidligt i gang med næringsstoffer. 
NAG er igen i år behjælpelig med at køre gødning og kalk ud. 
Meget stort pres på vårsædsareal og dermed såsæd til kommende sæson. Såsæd af be-
stemte sorter meldes udsolgt! 
 

Ingen drift uden Agrodiesel  

NAG leverer Agrodiesel gennem Circle K. 
Ring og forhør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HorsePro – Er din hest for tyk? 

Foråret nærmer sig, hvilket betyder højsæson for forfangenhed. Flere studier har påvist, 
at fedme hos heste udgør en risiko for forfangenhed. Foråret betyder nemlig mere og fle-
re nye græsskud, og det er netop det, der udgør den største risiko. Derfor bør hesten ha-
ve et normalt huld (5/9) inden græssæsonen for alvor går i gang. Kontakt gerne vores fo-
derkonsulent Nana – nwt@nag.dk for udarbejdelse af en slankekur på hestens præmis-
ser. 
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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 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. 
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Planteavl   

Vejrskifte                                           
Vintervejret har været ekstremt mildt 
med varmerekord for januar i Sønder-
borg på 12,9 grader 24. januar 2018. 
Kong Vinter har dog meldt sin ankomst i 
nuværende periode.                                
Afgrødernes tilstand spænder meget 
bredt –fra veletableret til meget tvivlsom. 
Der bliver uden tvivl behov for akut næ-
ringsstoftilførsel for at bane vejen for 
vækst.                                                
Foråret venter rundt om hjørnet – er du 
klar med gødning og såsæd?    

Markedet                                        
Kornmarkedet tester i øjeblikket en lidt 
positiv trend efter fald i starten af det nye 
år. 

Vinterraps er fortsat under pres. 
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. 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 10-9-17 S 
NPK 21-3-10 Mg, S, B 
NPK 22-3-8 S, Mg 
NPK 27-3-5 S 
NPK 14-3-15 S, Mg, B Chlorfattig 
NPK 23-3-6 Chlorfattig 
NS 26-13 
NS 27-4 
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 og kalk 
NAG spreder gødning og kalk  med stor 
kapacitet og præcision – nemt og hurtigt! 
Ring og bestil spredning. 

Markbog 2018 

Markbogen 2018 er klar i vore afdelinger  
–  kom forbi og få et eksemplar. 
Meld dig til vores planteværnsklub 2018 
og opnå en række fordele.  
Ring og hør nærmere. 
 
Vårsæd 2018 
Maltbyg 
Propino – Afsætningssikker maltbyg 
med høj unik sortering og godt udbytte. 
 
KWS Irina - Højtydende maltbyg, god 
sortering og MLO resistent. 
 
Havre 
Emma –  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 i BIG BAGS, med mu-
lighed for aftapning i bunden. 
 

Markfrø og vildtblandinger 2018 

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 2018 
Ansøgningsrunden for   Grundbetaliing 
og Grøn Støtte er nu startet op          
pr. 1. februar med                             
ansøgningsfrist 20. april 2018. 

Se mere på www.lbst.dk 

 

 
 
ALT I ET KORN 


