Stedet hvor landmænd handler.
Lad Energien komme fra NAG –
Diesel-, Fyrings- og Smøreolie,
samt Træpiller.

Godt nytår
NAG´s ledelse og personale ønsker kunder og medlemmer et godt nytår, med tak for
samhandel i 2018 og på gensyn i 2019.
Vi vil i NAG fortsat bestræbe os på at være en troværdig, seriøs og handlekraftig samarbejdspartner, som hele tiden går forrest for at skabe merværdi til dig som kunde.

Nyhedsbrev Januar 2019

Ekstrem varm og tør sommer gav katastrofale udbytter
Høståret 2018 blev et udbyttemæssigt katastrofalt år både for korn- og grovfoderproduktion. Et meget vådt efterår i 2017, hvor det var svært at etablere vintersæd og efterfølgende kold vinter, blev afløst af stabilt tørt vejr og høje temperaturer. Den sparsomme
nedbør i perioden faldt meget lokalt og høsten kom meget tidligt og blev katastrofal lille!
Stort set intet korn skulle tørres og lagerkapaciteten var rigelig stor i denne høst.
Efterfølgende etablering af vintersæd forløb tidligt og hurtigt, og vi kan i dag glæde os
over nogle veletablerede marker, hvor der befinder sig et stort potentiale til kommende
høst!

NAG Dieselolie
Køb din dieselolie hos NAG – ring og forhør!

Medlemmernes dødsulykke-forsikring
Præmien for den kollektive dødsulykkeforsikring for medlemmer, er for år 2018 på kr.
100,00. Præmien er betalt af NAG, og skal derfor af medlemmet tages til indtægt på
selvangivelsen.

Probiotika - Nyhed i HorsePro sortimentet
For at fremme en sund fordøjelse introduceres der, som noget helt nyt, probiotika i dele
af HorsePro-sortimentet. Levucell er et gennemtestet og anerkendt produkt, der består af
levende gærceller, som etablerer sig i hestens bagtarm og bidrager til en positiv vækst af
en sund mikroflora. Levucell bliver med stor succes brugt til behandling af løs gødning
hos heste, men praktiske undersøgelser viser også, at produktet også giver en bedre
fiberudnyttelse. Fiberfraktionerne i hestepærer reduceres væsentligt når hesten har fået
tilført Levucell i 4-5 uger, hvilket afspejler en mere effektiv fiberfordøjelse. Det er især en
fordel for ældre heste, der generelt har en nedsat fiberfordøjelse og sportshestene, der
skal udnytte deres foder maksimalt for at yde bedst. Da mikrofloraen i tarmen er tæt koblet til hestens immunforsvar, er Levucell også med til at understøtte hesten i situationer
hvor immunforsvaret udfordres, som eksempelvis hos konkurrenceheste, der ofte befinder sig i stressfulde miljøer.
Levucell tilsættes fremadrettet i HorsePro Sport, Senior, Unik og Natur.

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.
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Planteavl
Efteråret og vintervejret har indtil dato
været meget mildt og med forholdsvis
lave nedbørsmængder. Afgrøderne har
udviklet sig maksimalt grundet milde
vejrforhold og tilbagebleven gødning fra
forrige dyrkningssæson.
Mangan-mangelsymptomer har været
store og forventes at give problemer
igen i det tidlige forår!
Kornmarkedet har prismæssigt været
holdt i skak af salg fra Rusland, men
mængderne syner hen! Den globale forsyning er stram, men hvorvidt det kommer til at afspejle sig i prisen er uvist!
Gødning
Gødningsmarkedet har igen været voldsomt stigende hen over efteråret af
2018. Vi anbefaler, at få disponeret
gødningen nu – foråret er lige om hjørnet og den første gødning skal bringes
ud i februar/marts!

FAKTA:
Vidste du at
Samgranuleret
Gødning
indeholder alle
næringsstoffer i
samtlige gødningskorn.
Din sikkerhed for
præcis og optimal effekt i marken!
Alt i ét korn =>
Max effekt!

Hovedsortimentet består af
NPK 10-9-17 S
NPK 14-3-15 S, Mg, B chlorfattig
NPK 21-3-10 Mg, S, B
NS 26-13
NS 27-4
N 34 – Velegnet til stor spredebredde!
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 periode 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 sprederen. Dette gøres netop før udbringning
og klares derfor i en og samme håndtering som læsningen i sprederen.

Vårsæd 2019
Vi anbefaler at få bestilt såsæd nu og
dermed sikre den rigtige sort.
NAG fører også Økologisk såsæd – ring
og forhør.
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 kvalitet helt i top.
Såsæden leveres i 500 kg Big Bags med
mulighed for aftapning i bunden.
Kontakt NAG for andre sorter.
Markfrø 2019
NAG forhandler frø gennem DLF. Bestil
markfrø, og vær sikker på at få den rigtige blanding til din bedrift.
Se mere på www.nag.dk
Planteværn 2019
Den nye planteværnshåndbog Markbogen 2019 –
klar fra medio februar.
Planteværnsklubben kører igen i 2019.
Bestillingsliste og handelsbetingelser
fremsendes primo februar 2019.

Godt nytår !
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