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Godt nytår  

NAG´s ledelse og personale ønsker kunder og medlemmer et godt nytår, med tak for 
samhandel i 2014 og på gensyn i 2015. 
NAG fejrer 50 års jubilæum 17. juni 2015. Det markeres bl.a. ved åbent hus på dagen – 
sæt kryds i kalenderen allerede nu til en festlig dag! 

Kortene skal spilles rigtigt 

2014 bød på flotte udbytter lokalt og på verdensplan igen et udbyttemæssigt rekordår!  
Prisniveauet på afgrøderne reagerede prompte i nedadgående retning, som følge af stor 
høstmængde. Globalt har spændingerne omkring Ukraine og Rusland  været en ube-
kendt joker, som har påvirket kornmarkedet såvel som gødningsmarkedet, og vil præge 
markedet i en tid fremadrettet. 
2015 byder på ny landbrugsreform. Enkeltbetalingen ændres fremadrettet til Grundbeta-
ling samt tillæg for opfyldelse af Grønne Krav. De Grønne Krav indbefatter etablering af  
5 % Miljø Focus Områder (bedrifter over 15 ha), flere afgrødekategorier (under 10 ha 
undtaget) og andel af permanent græs må ikke falde over 5 % på landsplan (kollektiv re-
gulering).  
Potentialet for en god høst 2015 står derude og venter med pt. flotte vintersædsmarker – 
nogle steder står vintersæden endog for kraftig. Mælk, kød og korn er prismæssigt under 
pres og det kræver nytænkning. Kravet til stigende udbytter betyder også stigende input – 
kortene skal spilles rigtigt i 2015! 
Vi vil i NAG fortsat bestræbe os på at være en troværdig, seriøs og handlekraftig samar-
bejdspartner, som hele tiden går foran for at skabe merværdi til landbruget.  

Medlemmernes dødsulykke-forsikring 

Præmien for den kollektive dødsulykkeforsikring for medlemmer, er for år 2014 på kr. 
100,00. Præmien er betalt af NAG, og skal derfor af medlemmet tages til indtægt på 
selvangivelsen. 
 

HorsePro Hestefoder 

Det er vigtigt at holde øje med hestens indtag af vand om vinteren. Heste drikker markant 
mindre vand i kolde perioder, hvilket påvirker foderindtaget og fordøjelsen. Der kan såle-
des opstå en ond spiral i kolde perioder, hvor foderindtaget bliver for lille til at sikre fornuf-
tig kropstemperatur. Det er derfor vigtigt at sikre, at hesten har adgang til masser af frisk 
tempereret vand.  
LandBOtikken har gode vandløsninger til vinteren – kom forbi og hør. 
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HorsePro Hestefoder –  
Få del i succesen –  
Dansk foder til dansk hestehold. 
 
Se mere på www.horsepro.dk
  
  

Lad energien komme fra NAG –  

Træpiller, Brænde og Olie. 

Bestilles i LandBOtikken 
 

50 års JUBILÆUMSTILBUD Januar 

Spar 50 % på udvalgte hunde- og 

katteartikler – bl.a. seler, puder, kurve 
fyldte ruller samt div. skåle og legetøj.         
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Planteavl   

Vintervejret har lukket væksten langsomt 
ned, hvilket er ideelt for vore afgrøder. 
Kommende periode skal bruges til at få 
styr på kommende landbrugsreform og 
disponering af gødning, såfremt dette ik-
ke er foretaget!                               
Kornmarkedet har været stigende den 
sidste periode grundet eksportrestriktio-
ner fra Rusland. Fundamentalt er forsy-
ningen stor, hvilket ikke indikerer højere 
priser i perioden frem.    

 
Gødning 
Gødningsmarkedet har været jævnt sti-
gende. Vi anbefaler, at få disponeret 
gødningen nu – foråret er lige om hjør-
net og den første gødning skal bringes 
ud i februar/marts! 
 
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 
 
Gødningen tilbydes i Big Bags eller løst. 
 
Alle gødningstyper er samgranulerede.  

Big Bags gødning – håndtering 

Gødning i Big Bags bør placeres tørt – 
helst inden døre, men som minimum 
under presenning og på paller. 
Big Bags har været lagret i en vis perio-
de og typisk i 3-5 i højden. 
Dermed bliver gødningen i Big Bags 
sat/lagerfast og skal motioneres let/ 
dunkes let i jorden 2-3 gange fra lav 
højde, før den sprættes op i sprede- 
ren. Dette gøres netop før udbringning 
og klares derfor i en og samme håndte-
ring som læsningen i sprederen. 
Imodsatfald kan der forekomme klum-
per, som udelukkende skyldes lager-
fasthed og intet har med gødningskvali-
teten at gøre. 

 
 
 
 
Vårsæd 2015 
Vi anbefaler at få bestilt såsæd nu og 
dermed sikre den rigtige sort. 
 
Maltbyg 
Propino – suveræn sortering, god sund-
hed, stråstyrke og udbytte i top. Sorten 
er nematodresistent og kan dyrkes på 
alle jordtyper. Sikker afsætning på kon-
trakt! 
 
Odyssey – nyhed – højtydende og god 
sundhed. 
 
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 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 fra 2013. Dette 
sikrer dig som avler de bedste dyrk-
ningsbetingelser til sæson 2014. 
Bestil nu – der er rift om vore sorter. 

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

Planteværn 2015 

Den nye planteværnshåndbog - Mark-
bog 2015 - er klar fra medio februar. 

 
Planteværnsklubben kører igen i 2015. 
Bestillingsliste og handelsbetingelser  
fremsendes primo februar 2015. 
 

Godt nytår ! 

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! 

 
 
 
 
 

 

N 34 - direkte fra skib,  
januar. 
Ring og bestil ! 

http://www.nag.dk/

