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Landbrugspakke på plads  

De politiske bølger gik meget højt på Christiansborg få dage før endelig vedtagelse af 
Landbrugspakken. Landbrugspakken kom på plads, men desværre måtte Miljø- og Fø-
devareminister Eva Kjer Hansen trække sig efter et helt uforståeligt komplot. Vi hilser den 
nye Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen velkommen og håber han vil tage 
teten op efter Eva Kjer Hansen og fortsat bidrage til regelforenkling og positiv indgang til 
landbrugserhvervet. 
 

Varetur- og løsvarekørsel i påsken         

NAG holder lukket i påskedagene 24.- 25. marts samt 28. marts. 
Der er åbent for afhentning af sækkevare som vanligt i Helsingeafdeling lørdag 26. marts 
kl. 9-12. 
Planmæssig levering af varer på varetur til torsdag 24. marts leveres onsdag 23. marts – 
husk bestilling 2 dage før, senest kl. 12. 
Løsvarefoder til levering i påskeugen køres enten 21.marts, 23. marts eller 29 marts. 
Husk bestilling i god tid! 
 

Afregning af oplagte beholdninger korn 

Jævnfør NAG´s høstbetingelser skal alle oplagte korn- og rapsbeholdninger afregnes se-
nest 30-6-2016. 
 

Gødningsudkørsel 

NAG spreder handelsgødning og kalk ud med høj kapacitet og stor præcision. Gør brug 
af dette tilbud – hurtigt og nemt.  
 

HorsePro – focus på avlshopper 

Det er nu kvaliteten i din avl skal sikres. Ekstra focus på avlshoppens fodring er vigtigt de 
sidste 3 måneder inden foling og de første 3 måneder af laktationen. Især et højt indhold 
af vitaminer, mineraler og protein er vigtigt for fosterdannelse og mælkeproduktion. 
HorsePro-serien fra NAG har perfekte blandinger til formålet – lavt stivelsesindhold, kor-
rekt tilpasset avlshoppens behov, højt indhold af fibre og lækre urter – spørg efter den 
pelleterede HorsePro Elite eller den lækre müslieblanding HorsePro Unik næste gang du 
handler! 
Husk, at du altid kan få gode råd og vejledning hos os, vi kender din avlshoppes behov! 

 

 
 
 
 

N
y
h

e
d

s
b

re
v
 M

a
rt

s
 2

0
1

6
 

Lad energien komme fra NAG –  

Træpiller, Brændsel og Olie. 

Bestilles i LandBOtikken 
 

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.   

HorsePro   
Få del i succesen.  
Dansk foder til dansk hestehold. 
 
Se mere på www.horsepro.dk 
 

Følg os på facebook  
   

http://www.horsepro.dk/
https://www.facebook.com/NAGHorsepro/
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Planteavl   

Langt de fleste afgrøder har klaret vinte-
ren flot og fundamentet for et godt ud-
bytte er til stede. Bemærk, at Kvælstof-
prognosen indstilles 9. marts 2016.
               
Har du endnu ikke bestilt gødning, så-
sæd og planteværn, så er det på høje 
tid!  

Markedet 

Kornmarkedet er fortsat præget af lavt 
prisniveau og de positive meldinger skal 
man kigge langt efter!  Der er fortsat 
fundameltalt korn nok på verdensmar-
kedet. 

Gødningstildeling 

Der bør tildeles 40-60 kg N til al vinter-
sæd når vejret tillader. Arealer til vårsæd 
kan med fordel gødes op samtidig – 
hermed opnås hurtig effekt ved etable-
ring!  Man kan med fordel udnytte frost-
morgener til gødningsudkørsel og der-
med hindre grimme spor i marken. 
  
Gødningsmarkedet 
Foråret er lige om hjørnet og den første 
gødning skal køres ud!  
Bestil gødning i Big Bags nu til levering, 
så du er klar.  
 
Hovedsortimentet består af 
NPK 8-11-21 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 Svovlsur Ammoniak 21-24 
DAP 18-20-0 
Kali 50 
Patentkali 
Kieserit 
Flydende gødning 
 
Alle gødningstyper er samgranulerede, 
hvor alle næringsstoffer er i hvert 
gødningskorn - din sikkerhed for præcis 
og optimal effekt i marken!   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gødnings- og sprøjteregnskab 
Husk indsendelse af gødningsregnskab, 
samt sprøjteindberetning  
senest 31. marts 2016.  
 
Nyhed mikronæringsstoffer – 
Phytavis korn  

- Færdigformuleret og koncentre-
ret mikronæringsstofblanding 

- Indeholder: Mn, B, Cu, Zn 
- Anbefalet dosis: Phytavis Korn 

0,75 -1,50 l/ha 
 
Ukrudsbekæmpelse forår 
Supplerende ukrudtsbekæmpelse i vin-
tersæd er relevant fra vækststart med 
Broadway, Cossack OD, Atlantis, Hus-
sar Plus OD eller Monitor.  
 
Vårsæd 2016 
Maltbyg  
Propino – Afsætningssikker maltbyg 
med høj unik sortering og godt udbytte. 
 
Odyssey - Højtydende maltbyg, god sor-
tering og MLO resistent. 
 
Havre 
Dominik – suverænt højtydende havre 
med god sundhed. Bemærk nematodre-
sistent, hvilket sikrer sundt sædskifte! 
 
Vårhvede 
KWS Bittern  – stabilt højtydende og 
kvalitet helt i top. 
 
Såsæden leveres både i 50 kg småsæk-
ke og 500 kg BIG BAGS. 
 

Markfrø 2016 

Vi er på plads med frø og vildtblandin-
ger. Ring og bestil. 

Majsfrø 2016 

Alle majsfrø fra NAG er koldtestede og 
produceret af friske frø. Dette sikrer dig 
som avler de bedste dyrkningsbetingel-
ser til sæson 2016. 

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

 
Bred- og wrapfolie, bindegarn og net 
Vi er klar med varer – ring og bestil. 

 

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! 

 
 
 
 
 

Arealstøtte 
Ansøgningsrunden til arealstøtte er  
startet op pr.1. februar med          
ansøgningsfrist 21. april 2016. 

Se mere på www.naturerhverv.dk 

http://www.nag.dk/

