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Forår på vej 

Efter en ellers mild vinter meldte den ”Sibiriske kulde” sin ankomst i uge 8 og har vist sig i 
mange forskellige afskygninger. Desværre har der i vores område ikke været meget sne 
til at beskytte afgrøderne for kulde og blæst! 
I skrivende stund meldes om vejrskifte igen til positive grader. Det hilser vi meget vel-
kommen til vores hårdt afprøvede vintersæd. 
NAG har ukrudtsmidler på lager til vintersæd, der ikke har været behandlet i efteråret. Der 
findes mange løsninger, men vigtigt er det at komme tidligt ud, når der er vækst igen. 
Meld dig til Planteværnsaftale 2018 i dag! 
 
  

Ingen drift uden Agrodiesel  

NAG leverer Agrodiesel gennem Circle K. 
Ring og forhør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HorsePro på Hest & Rytter Messe i Herning 8 – 11 marts. 

HorsePro teamet møder talstærkt op til dette års Hest & Rytter Messe i Herning. Her har 
du rig mulighed for at se, røre og dufte til alle vores foderblandinger. Så kom gerne forbi 
til en snak om vores produkter og deltag i vores daglige konkurrencer, hvor du bl.a. kan 
vinde et flot HorsePro underlag. Vi har derudover vores pelleteret hyben med på messen, 
som er kendt for at være rig på naturlige antioxidanter og derved styrke hestens immun-
forsvar. 
Find os i hal L på stand 9113. 
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HorsePro   
Få del i succesen.  
Dansk foder til dansk hestehold. 
 
Se mere på www.horsepro.dk 
 

Følg os på facebook  
   

Lad energien komme fra NAG –  

Træpiller og Olie. 

Bestilles i LandBOtikken 
 

Tid til olieskift – … den smør´ godt – kør´ godt ! 

 

Gode priser på Fuchs smøreolier. 
Ring og forhør. 

 
 

 

Tilkørselsforhold 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. På forhånd tak.   

 

Stedet hvor landmænd handler. 

http://www.horsepro.dk/
https://www.facebook.com/NAGHorsepro/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sR_p5UYnH7EAbM&tbnid=xrTDFNGoYBW1HM:&ved=0CAcQjRw&url=http://hartkorngf.dk/Veje.html&ei=h60qVIO1MobnyQOtjoHACA&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNHjyotJEJ2DtZLTqSwQ1mIuSQPLQQ&ust=1412169322410411
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Planteavl   

Vejrskifte                                            
Sibirisk kulde har presset vores afgrøder 
maximalt i de seneste 3 uger, hvilket vi 
unægtelig godt kunne have været for-
uden. Afgrødernes tilstand spænder 
meget bredt –fra veletableret til meget 
tvivlsom Vårsædsarealet bliver i forvejen 
historisk højt og vi ønsker absolut ikke 
mere omsåning!                                  
Der er uden tvivl behov for akut næ-
ringsstoftilførsel for at bane vejen for 
vækst.                                                 

Markedet                                        
Kornmarkedet tester i øjeblikket en lidt 
positiv trend efter fald i starten af det nye 
år. 

Vinterraps er fortsat under pres. 
Fundamentalt er der korn nok på ver-
densmarkedet.    

Gødning 

Gødningstildeling er meget aktuel nu, 
når vejr og vind tillader. Behovet for næ-
ringsstoffer er stort. Kvælstofprognosen 
forventes frigivet efter 8. marts 2018. 
Erfaringerne viser, at tidlig opstart af bå-
de vintersæd og på samme tid udbring-
ning på arealer, hvor der skal etableres 
vårsæd, giver merudbytte. Udnyt frost-
morgener, når foråret melder sig, til ud-
bringning. 
 
Gødning 
Foråret er lige om hjørnet og den første 
gødning skal snart bringes ud!  
Bestil gødning i Big Bags nu til levering, 
så du er klar! 
Hovedsortimentet består af 
NPK 10-9-17 S 
NPK 21-3-10 Mg, S, B 
NPK 22-3-8 S, Mg 
NPK 27-3-5 S 
NPK 14-3-15 S, Mg, B Chlorfattig 
NPK 23-3-6 Chlorfattig 
NS 26-13 
NS 27-4 
N 34 
NS Svovlsur Ammoniak 21-24 
DAP 18-20-0 
Kali 50 
Patentkali 
Kieserit 
Flydende gødning 
 
Alle gødningstyper er samgranulerede. 
Producentoplysninger: Se  www.nag.dk  

 
 
 
 
 
NAG spreder gødning og kalk 
NAG spreder gødning og kalk  med stor 
kapacitet og præcision – nemt og hurtigt! 
Ring og bestil spredning. 

Planteværn 2018 

Meld dig til Planteværnsaftale 2018 og 
opnå en række fordele.  
Ring og hør nærmere. 
NAG er klar med ukrudtsløsninger til vin-
tersæd allerede nu. 
Markbogen 2018 er klar i vore afdelinger  
–  kom forbi og få et eksemplar. 
 
 
Vårsæd 2018 
Maltbyg 
KWS Irina - Højtydende maltbyg, god 
sortering og MLO resistent. 
 
Propino – Afsætningssikker maltbyg 
med høj unik sortering og godt udbytte. 
 
Havre 
Emma –  højtydende med lav skalandel. 
 
Dominik – gammel kenning -  god sund-
hed. Bemærk nematoderesistent, hvilket 
sikrer sundt sædskifte! 
 
Vårhvede 
KWS Bittern – højtydende og kvalitet 
helt i top. 
 
Såsæden leveres i BIG BAGS, med mu-
lighed for aftapning i bunden. 
 

Markfrø og vildtblandinger 2018 

Vi er på plads med frø og vildtblandinger 
til ny sæson. Ring og bestil.  
 
Bred- og wrapfolie, bindegarn og net 
Vi er klar med varer – ring og forhør. 

Arealstøtte 2018 
Ansøgningsrunden for   Grundbetaliing 
og Grøn Støtte er nu startet op          
pr. 1. februar med                             
ansøgningsfrist 20. april 2018. 

Se mere på www.lbst.dk 

 

 
 
ALT I ET KORN 

 NAG Planteværnsaftale 2018 – Husk at tilmelde dig nu! 


