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Godt nytår  

NAG´s ledelse og personale ønsker kunder og medlemmer et godt nytår, med tak for 
samhandel i 2016 og på gensyn i 2017. 
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.  

Plads til forbedring 

Høståret 2016 vil for de fleste ikke blive husket for noget godt år. Nedbørsmængden i 
vækståret for perioden ultimo april til ultimo juni var stærkt begrænset, hvilket resulterede 
i lave udbytter, dårlig kvalitet og lave priser. Der er helt sikkert plads til forbedring både 
udbyttemæssigt, kvalitetsmæssigt og ikke mindst prismæssigt i 2017. 
Landbrugspakken har nu været anvendt i praksis i 1 år, med mulighed for større tilførsel 
af kvælstof. Den sidste kvoteforhøjelse implementeres i år jævnfør Landbrugspakken. 
Den højere kvælstoftildeling har givet positiv respons på proteinindholdet i korn. Protein-
procenten i foderkornet er således steget cirka 1 %, hvilket er meget positivt både set i 
forhold til foderets værdi hos den enkelte danske husdyrproducent, men også på afsæt-
ningsleddet ud i den store verden. Dansk korn er igen blevet en attraktiv handelsvare!  
Men intet er stationært og tillæg til Landbrugspakken er netop implementeret i form af fri-
villige efterafgrøder – en direkte politisk konsekvens af at få lov til at gøde optimalt! 

Medlemmernes dødsulykke-forsikring 

Præmien for den kollektive dødsulykkeforsikring for medlemmer, er for år 2016 på kr. 
100,00. Præmien er betalt af NAG, og skal derfor af medlemmet tages til indtægt på 
selvangivelsen. 
 

Besøg NAG´s webshop  

Husk, at du som kontokunde også kan bestille varer på din konto via vores web-shop. 
Du kan besøge vores webshop via www.nag.dk eller https://kundeportal.nag.dk/index.php 
 
 

HorsePro – den drægtige hoppe 

De sidste 3 måneder af hoppens drægtighed vokser føllet meget, hvilket øger hoppens 
krav til foder. I denne periode er energibehovet 25 % større i forhold til vedligeholdelses-
behovet, og derudover stiger protein- og mineralbehovet betydeligt. Fra HorsePro serien 
anbefaler vi HorsePro Elite eller HorsePro Unik, der er sammensat til at kunne dække 
den drægtige hoppes behov. De kan begge kombineres med HorsePro Fiber, der giver 
hoppen ekstra energi fra letfordøjelige fibre. 
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HorsePro Hestefoder –  
 
Få del i succesen !  
Dansk foder til dansk hestehold –  
over 50 års erfaring! 
 
Se mere på www.horsepro.dk 

Følg os på Facebook.            

Lad energien komme fra NAG –  

Træpiller, Brænde og Olie. 

Bestilles i LandBOtikken 
 

Stedet hvor landmænd handler. 

http://www.nag.dk/
http://www.horsepro.dk/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3xZ6ks5DKAhUBjywKHaa3BvYQjRwIBw&url=http://www.danmarkc.tv/fredericia-kommune-paa-facebook/&psig=AFQjCNHFE_r3ex1c79cT0jSHnyCXySgpyg&ust=1452005244374919
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3xZ6ks5DKAhUBjywKHaa3BvYQjRwIBw&url=http://www.danmarkc.tv/fredericia-kommune-paa-facebook/&psig=AFQjCNHFE_r3ex1c79cT0jSHnyCXySgpyg&ust=1452005244374919
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Planteavl   

Vintervejret har indtil dato været meget 
mildt. Kommende periode skal bruges til 
at få styr på ændringerne i landbrugs-
pakken herunder ekstra gødningskvo-
te og frivillige efterafgrøder!       
Kornmarkedet har været svagt stigende 
med raps klart i førertrøjen. Maltbyg har 
været svagt faldende.                                 
Fundamentalt er forsyningen på ver-
densplan god, hvilket ikke indikerer hø-
jere priser i perioden frem.    

Gødning 
Gødningsmarkedet har været voldsomt 
stigende i slutningen af 2016. Vi anbefa-
ler, at få disponeret gødningen nu – for-
året er lige om hjørnet og den første 
gødning skal bringes ud i februar/marts!  
 
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 21-24 Svovlsur Ammoniak  
DAP 18-20-0 
Kali 50 
Patentkali 
Kieserit 
Flydende gødning 
 
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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vårsæd 2017 
Vi anbefaler at få bestilt såsæd nu og 
dermed sikre den rigtige sort. 
 
Maltbyg 
Propino – Malteriernes foretrukne!!      
Afsætningssikker maltbyg med høj unik 
sortering og sikkert udbytte. 
 
Odyssey - Højtydende maltbyg, god sor-
tering og MLO resistent. 
 
Havre 
Emma –nyhed – meget højtydende med 
lav skal-andel. Velegnet til gryn. 
 
Dominik – velkendt havre med god 
sundhed. Bemærk nematodresistent, 
hvilket sikrer sundt sædskifte! 
 
Vårhvede 
KWS Bittern – stabilt højtydende og kva-
litet helt i top. 
 
Såsæden leveres i 500 kg Big Bags med 
mulighed for aftapning i bunden. 
Kontakt NAG for andre sorter. 

Markfrø 2017 

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

Se mere på www.nag.dk 

Planteværn 2017 

Den nye planteværnshåndbog -     
Markbog  2017 - klar fra medio februar. 

Planteværnsklubben kører igen i 2017. 
Bestillingsliste og handelsbetingelser  
fremsendes primo februar 2017. 

 

Godt nytår ! 

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! 

 
 
 
 
 

 

Gødning        

Direkte fra skib – jan/feb. 

Bestil nu! 

http://www.nag.dk/

