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Godt nytår  

NAG´s ledelse og personale ønsker kunder og medlemmer et godt nytår, med tak for 
samhandel i 2017 og på gensyn i 2018. 
Vi vil i NAG fortsat bestræbe os på at være en troværdig, seriøs og handlekraftig samar-
bejdspartner, som hele tiden går forrest for at skabe merværdi til landbruget. 

Stor høst og megen nedbør 

Høståret 2017 bød på endog meget flotte udbytter lokalt og rekordstor kornmængde ind-
vejet på NAG´s lagre - men også en høst der skulle bjærges under meget vanskelige 
vejrforhold. Stort set intet korn blev modtaget uden det skulle tørres. Samlet set gav det 
NAG store udfordringer både på opbevaringskapacitet og tørringskapacitet.  
Etablering af vintersæden forløb efterfølgende fortsat under ekstremt nedbørsrige forhold, 
hvilket har resulteret i meget stor variation i fremspiring og et samlet historisk lavt vinter-
sædsareal. 
Foråret bliver en travl tid med et ekstraordinært stort vårsædsareal, som skal etableres. 

NAG Dieselolie 

Køb din dieselolie hos NAG – ring og forhør! 

NAG søger salgsassistent  til LandBOtikken Helsinge  

Se vedhæftede stillingsannonce eller kontakt Line Dolling 48727214, lid@nag.dk  

Medlemmernes dødsulykke-forsikring 

Præmien for den kollektive dødsulykkeforsikring for medlemmer, er for år 2017 på kr. 
100,00. Præmien er betalt af NAG, og skal derfor af medlemmet tages til indtægt på 
selvangivelsen. 
 

HorsePro – Eftertragtet immumboost nu i piller! 

Nu bliver det hurtigt og nemt at booste din hests immunforsvar! Som noget nyt fås 
HorsePro Hyben nu i pilleform! I vinteren begrænses hestens indtag af antioxidanter fra 
grønne plantedele, hvilket kan medføre et nedsat immunforsvar. For at kompensere for 
dette, kan et supplement af antioxidanter fra f.eks. Hyben tildeles. De naturlige antioxi-
danter i HorsePro Hyben fjerner frie radikaler, som er kendt for at nedbryde den optimale 
funktion af immunsystemet. Derfor kan hyben bruges til at booste din hests immunforsvar 
hen over vinteren.  
HorsePro Hyben fås pelleteret i 3 kg til 359 kr.  
I hele Januar har vi månedsnyt tilbud på HorsePro Hyben til 300 kr.  
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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 –  

Dielsel-, Fyrings- og Smøreolie, 

samt Træpiller. 
 

Stedet hvor landmænd handler. 

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 
vådt og mildt. Jorden er vandmættet og 
har været det længe - uden tvivl er af-
vanding og dræning i stor focus!     
Kornmarkedet har prismæssigt været 
holdt skak af store beholdninger fra Rus-
land og Østeuropa. Den globale forsy-
ning er god hvilket ikke indikerer højere 
priser i perioden frem. Rapsprisen har 
den sidste måned tab pusten fuldstæn-
dig og ligger på lavt niveau.  

 
Gødning 
Gødningsmarkedet har været voldsomt 
stigende hen over efteråret af 2017. Vi 
anbefaler, at få disponeret gødningen nu 
– foråret er lige om hjørnet og den første 
gødning skal bringes ud i februar/marts!  
 
Hovedsortimentet består af 
NPK 10-9-17 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 
N 34 
NS 21-24 Svovlsur Ammoniak  
DAP 18-20-0 
Kali 50 
Patentkali 
Kaliumsulfat 
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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kerb 400 i vinteraps  
Det er muligt igen fra 15.januar frem til 
1. marts at køre Kerb 400 i marken med 
græsproblemer i vinterraps, som ikke 
blev behandlet i det sene efterår. 
Bemærk: Det forudsættes, at sprøjtefø-
rer har aktivt kulfilter i kabinen - erklæ-
ring skal udfyldes og opbevares sam-
men med sprøjtejournal. 
 
Vårsæd 2018 
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. 
 
KWS Irina - Højtydende maltbyg, kort og 
stift strå med god sundhed. 
 
Havre 
Emma –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 2018 

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 2018 

Den nye planteværnshåndbog -     
Markbogen  2018 - klar fra medio fe-
bruar. 

Planteværnsklubben kører igen i 2018. 
Bestillingsliste og handelsbetingelser  
fremsendes primo februar 2018. 

 

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! 
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