Stedet hvor landmænd handler.

Rottebekæmpelse !
Bestilling af gnavermiddel ved R2 autorisation
- bestilles hos NAG

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

Nyhedsbrev Marts 2019

Foråret melder kraftigt sin ankomst
Mild vinter og forårsagtige temperaturer ultimo februar har sat skub i væksten i alle afgrøder. Den første gødningstildeling er blevet kørt flere steder, selvom kvælstofmængden
bør reduceres lidt ved første tildeling, som følge af kraftige afgrøder. Dog bør man huske
på, at kraftige afgrøder også har et stort behov og derfor skal følges trop. Dette giver sig
bl.a. udtryk i manganmangel på flere arealer end normalt og bør afhjælpes ved førstkommende lejlighed.
NAG har planteværnsmidler på lager, så tøv ikke med at komme forbi og hente til den
første kørsel. Der er et stort potentiale derude og det skal vækststimuleres og svampemæssigt holdes rent, for at sikre så stor rod- og bladmæssig aktivitet som muligt!
Meld dig til NAG´s Planteværnsaftale 2019 i dag!

Ingen drift uden Agrodiesel
NAG leverer Agrodiesel gennem Circle K.
Ring og forhør

Kartofler 2019.
Mange forskellige
sorter.
Bestil nu!

Tid til olieskift – … den smør´ godt – kør´ godt !
Gode priser på Fuchs smøreolier.
Ring og forhør.

HorsePro på Hest & Rytter Messe i Herning 7 – 10 marts.
HorsePro vil igen i år være at finde på den store messe Hest & Rytter Messe i Herning.
Her har du rig mulighed for at se, røre og dufte til alle vores foderblandinger og deltage i
vores fede messekonkurrencer. Find os i hal K på stand 8360
Fældningssæsonen er i fuld gang og det er nu din hest kan have brug for et tilskud af Bvitaminer. Mangel på B-vitaminer kan vise sig som kedelig pels og generel træthed, der
skyldes at pelsskifte er en energikrævende proces for hesten.
Tilskud i form af omega-3 og omega-6-fedtsyrer kan også være med til at hjælpe hesten i
denne tid og giver en flot blank pels. Kig ind i LandBOtikken, så hjælper vi med at finde
det rigtige produkt til din hest..

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

www.nag.dk
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NAG Planteværnsaftale 2019 – Husk at tilmelde dig nu!

Planteavl
Vækst
Selvom foråret først datomæssigt lige
har meldt sin ankomst, har vi haft aktiv
vækst de sidste 3 uger. Mange har allerede været ude med gødninger i moderate mængder for at sikre vækst til kraftige afgrøder. Også vækststimulerende
behandlinger trænger sig på i forhold til
afgrødernes vækststadier, men vejret
bliver den altafgørende faktor den kommende periode. Vårsæden er også så
småt begyndt at blive etableret, så
vækstperioden kan blive lang i år!
Markedet
Kornmarkedet lever en omtumlet tilværelse i øjeblikket – bl.a. påvirket af
Brexit-forhandlingerne i England – med
faldende prisniveau til følge.
Gødning
Udnyt de gode dage til gødningstildeling
i moderat omfang til kraftige afgrøder og
større tildeling til mere svage afgrøder.
Kvælstofprognosen forventes frigivet efter 8. marts 2019.
Erfaringerne viser, at tidlig opstart af både vintersæd og på samme tid udbringning på arealer, hvor der skal etableres
vårsæd, giver merudbytte. Udnyt frostmorgener, når foråret melder sig, til udbringning.

ALT I ET KORN

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 2019
Meld dig til Planteværnsaftale 2019 og
opnå en række fordele.
Ring og hør nærmere.
NAG er klar med ukrudtsløsninger til vintersæd allerede nu.
Markbogen 2019 er klar i vore afdelinger
– kom forbi og få et eksemplar.
Økologisk Udsæd
Ring og forhør !

Vårsæd 2019
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 sundhed. Bemærk nematoderesistent, hvilket
sikrer sundt sædskifte!
Vårhvede
Harenda – højtydende og kvalitet helt i
top.
Såsæden leveres i BIG BAGS, med mulighed for aftapning i bunden.

Markfrø og vildtblandinger 2019
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 2019
Ansøgningsrunden for Grundbetaling
og Grøn Støtte er startet op
pr. 1. februar med
ansøgningsfrist 17. april 2019.
Se mere på www.lbst.dk
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