Stedet hvor landmænd handler.

Lad energien komme fra NAG –
Træpiller, Brændsel og Olie.
Bestilles i LandBOtikken

Nyhedsbrev Marts 2017

Foråret meldt sin ankomst
Efter en meget mild vinter har foråret nu meldt sin ankomst. Langt de fleste afgrøder har
klaret vinteren godt og fundamentet for et godt udbytte er til stede. Opstart med gødning
har nu første prioritet. Kraftige udviklede afgrøder er storforbrugere af næringsstoffer fra
sæsonstart og specielt manganmangel ligger og lurer mange steder efter en tør vinter og
mild vinter. Derfor bør mangan- og gødningstildeling til alle vintersædsafgrøder prioriteres
højt i nærmeste tid. Såfremt muligheden for at køre på arealer hvor der skal sås vårsæd
er tilstede med gødning, bør dette udnyttes for at ”prime” jorden med næringsstoffer.

GMO Fri produktion fra 1. februar 2017
Pr. 1. februar overgik al produktion på NAG´s foderfabrik til GMO Fri.

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

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

HorsePro Cleaning Care
Kunderne anbefaler: HorsePro Cleaning Care.
Bettina Stecher er fysiurgisk hesteterapeut og anbefaler sine kunder at bruge HorsePro
Cleaning Care i forbindelse med hendes behandlinger. Hun møder mange heste med
muskelspændinger, som i nogle tilfælde stammer fra mavesmerter. Disse spændinger
kan lede til helt andre problemer i kroppen i form af skævheder og låsninger. Efter brug af
HorsePro Cleaning Care har heste med diarré og oppustethed i længere tid fået rettet op
på mavens balance, hvilket får hestene til at slappe af.
Du kan læse mere om Bettina Stecher på hendes hjemmeside,
www.hesteafbalancering.dk

HorsePro
Danskproduceret kvalitetsfoder
med organiske mineraler Nu også GMO frit!.
Se mere på www.horsepro.dk
Følg os på facebook

Tilkørselsforhold på ejendomme.
NAG leverer varer ud med store lastbiler. Det er vigtigt
at vejforhold og vejbredde bliver vedligeholdt med beskæring af træer og buske, således at lastbilerne ikke
beskadiges ved leverancer. På forhånd tak.

www.nag.dk
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Planteavl
Langt de fleste afgrøder har klaret vinteren flot og fundamentet for et godt udbytte er til stede. Bemærk, at manganmangel ligger og lurer efter en tør og
mild vinter.
Kvælstofprognosen indstilles 7. marts
2017.
Uden tvivl bliver vækststimulering
focusområde i år.
Har du endnu ikke bestilt gødning, såsæd og planteværn, så er det på høje
tid!
Markedet
Kornmarkedet har været svagt stigende
– finder pt. støtte i ethanoludvidelse i
USA. Maltbygprisen fortsat under pres.
Fundamentalt korn nok på verdensmarkedet.

FAKTA:
Vidste du at rødderne
kun kan få fat i P og
til dels også K i en
afstand fra rodhårene
på 1 mm. Derfor er
det vigtig at du bruger
samgranuleret gødning.
Samgranuleret Gødning
indeholder alle næringsstoffer i samtlige
gødningskorn.
Din sikkerhed for præcis og optimal effekt i
marken!
Et korn – Max effekt!

Gødningstildeling
Der bør tildeles 40-60 kg N til al vintersæd når vejret tillader. Arealer til vårsæd
kan med fordel gødes op samtidig –
hermed opnås ”primingeffekt” ved etablering! Man kan med fordel udnytte
frostmorgener til gødningsudkørsel og
dermed 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 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 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 2017.
Mikronæringsstoffer
Phytavis korn
- Færdigformuleret og koncentreret mikronæringsstofblanding
- Indeholder: Mn, B, Cu, Zn
- Anbefalet dosis: Phytavis Korn
0,75 -1,50 l/ha
Ukrudtsbekæmpelse forår
Supplerende ukrudtsbekæmpelse i vintersæd er relevant fra vækststart med
Broadway, Cossack OD, Atlantis, Serrate, Hussar Plus OD eller Monitor.
Obs vinterbyg – kun Hussar Plus OD.
Vårsæd 2017
Maltbyg
Odyssey - Højtydende maltbyg, god sortering og MLO resistent.
Propino – Afsætningssikker maltbyg
med høj unik sortering og godt udbytte.
Havre
Emma – nyhed – højtydende med lav
skalandel.
Dominik – gammel kenning. Bemærk
nematoderesistent, hvilket sikrer sundt
sædskifte!
Vårhvede
KWS Bittern – stabilt højtydende og
kvalitet helt i top.
Såsæden leveres primært i 500 kg BIG
BAGS.
Markfrø 2017
Vi er på plads med frø, vildtblandinger
og majs. Ring og bestil.
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.
Arealstøtte 2017
Ansøgningsrunden til arealstøtte er
startet op pr.1. februar med
ansøgningsfrist 21. april 2017.
Se mere på www.lfst.dk
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