Stedet hvor landmænd handler.

Kartofler og frø til urtehaven.
Kom forbi og se udvalget
i LandBOtikken.

Voldsom uro på råvaremarkedet

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

Efter Ruslands indtrængen i Ukraine 24. februar har der været voldsom uro på råvaremarkedet. Usikkerhed omkring forsyning og sikkerhed blev fra det ene øjeblik til det andet
ny dagsorden i Europa og intet tyder på at denne konflikt løses på kort tid!

Nyhedsbrev Marts 2022

Overgang til nyt IT-system pr. 1. april
NAG arbejder i øjeblikket med at implementere et nyt IT-system D365, da det nuværende
IT-system LEC 2000 lukker ned og ikke serviceres fremadrettet. Det nye IT-system tages
i brug 1. april 2022. Grundlæggende vil der ikke være nogen ændringer for jer som kunder, men små ændringer bl.a. i setup/udseende af faktura/følgesedler.
Vigtige ændringer er: Fremadrettet kommer der faktura tilsendt på mail pr. transaktion.
Måneden afsluttes med kontoudtog med relevant information. Ydermere får landmænd
der leverer korn til NAG nyt kundenummer, da systemet skelner mellem debitorer og leverandører.

Lukkedage NAG – fredag 1. april og lørdag 2. april
Grundet implementering af nyt IT-system holder NAG lukket fredag 31. marts og lørdag 1.
april. Lukkedagene er nødvendige for at opgøre lager og rent teknisk overføre informationer fra gammelt til nyt IT-system. Vi henstiller til, at der afhentes varer i ugen op til lukningen og bestilling til varetur i god tid.

HorsePro Compete & Care – til heste med sarte maver
Har din hest sart og sensitiv mave, så kan HorsePro Compete & Care være lige det, den
har brug for. Vi har videreudviklet på vores succesfulde, fiberrige, lavstivelsesfoder
HorsePro & Care og foderet er nu som noget helt nyt tilsat foderadditivet Acid Buf – og er
derfor endnu mere målrettet heste med sart mave.

Hvorfor HorsePro Compete & Care?
• Kornfrit produkt!
• Det lave indhold af stivelse mindsker
stress og belastning af mavetarm
• Højt indhold af foderenheder fra fibre
og olie – hjælper hesten til at holde
huld
• Højt proteinindhold til muskeldannelse og naturligt E-vitamin til at mindske syreophobning
• Let tilgængeligt magnesium dæmper
nervøse heste og nedsætter stressniveauet
• Agrimos støtter tarmenes gavnlige
mikroflora og optimerer fiberudnyttelsen
• Prisattraktivt ☺

MØD OS I HERNING.
NAG Horsepro deltager på Hest & Rytter
messen i Herning 10.-13. marts 2022 – stand
K8360.

www.nag.dk
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NAG Planteværnsaftale 2022 – Husk at tilmelde dig nu!

Planteavl
Ved Manganmangel
tilføres:
2 l/ha Mangansulfat /
1 kg/ha Mangansulfat /
1,5 l/ha Mangannitrat.
Tilsæt altid 0,1 l spredeklæbemiddel pr. ha.
Udsprøjtes ikke ved
udsigt til frostvejr!

Forår
Februar bød på meget nedbør og lunt
vejr. Hvorvidt vinteren er fuldstændigt
afblæst er uvist, men den kan kun blive
kortvarig nu. Opstart med gødning er relevant i de fleste vintersædsmarker.
OBS – på manganmangel - da høj lysindstråling og høje dagtemperaturer
sætter gang i planterne ovenover jorden,
mens rødderne stadig står i meget kold
jord og ikke kan følge med forsyningen
af Mangan. Ammoniumholdige gødninger vil have gavnlig effekt på at forebygge/afhjælpe manganmangel. Det er vigtigt at afhjælpe mangel ved førstgivne
lejlighed!
Markedet
Kornmarkedet er særdeles ustabilt pt.

Ukrudtsbekæmpelse
forår kræver aktiv
vækst – dvs. nye
hvide rodhår på roddelen.

ALT I ET KORN

De fleste marker blev sprøjtet i efteråret
mod græsukrudt. Vintersæd der ikke er
sprøjtet mod græsukrudt i efteråret, står
i høj prioritet. Der er mange muligheder
– Rexade 440, Broadway, Atlantis OD,
Cossack OD, Hussar OD Plus og Serrate kan bruges. OBS i vinterbyg – her
kan kun Hussar OD Plus anvendes!

Gødning
Foråret er lige om hjørnet og den første
gødning skal bringes ud ASAP!
Kvælstofprognosen forventes frigivet 11.
marts 2021.
Bestil gødning i Big Bags nu til levering,
så du er klar!
Hovedsortimentet består af
NPK 13-8-16 S
NPK 14-3-15 S, Mg, B chlorfattig
NPK 18-5-11 S
NPK 21-3-10 S
NPK 21-3-10Mg, S; B
NPK 27-3-5 S
NS 24-7 + Selen
NS 26-15
NS 27-5
N 34
NS 21-24 Svovlsur Ammoniak
DAP 18-20-0
Kali 50
Patentkali
Kieserit
Flydende gødning

NAG spreder gødning og kalk
NAG spreder gødning og kalk med stor
kapacitet og præcision – nemt og hurtigt!
Ring og bestil spredning.
Planteværn 2022
Meld dig til Planteværnsaftale 2022 og
opnå en række fordele.
Ring og hør nærmere.
NAG er klar med ukrudtsløsninger til vintersæd allerede nu.
Markbogen 2022 er klar i vore afdelinger
– kom forbi og hent et eksemplar.
Vårsæd 2022
Maltbyg
RGT Planet – afsætningssikker maltbyg.
Udbyttestabil, god sortering og god
sundhed.
Laureate – anerkendt maltbyg. Højtydende, god sundhed og unik sortering!
Havre
Caddy –meget højtydende med lille
skal-andel.
Såsæden leveres i 500 kg Big Bags med
mulighed for aftapning i bunden.
Kontakt NAG for andre sorter.
Økologisk Udsæd
Ring og forhør!
Markfrø og vildtblandinger 2022
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 2022
Ansøgningsrunden for Grundbetaling
og Grøn Støtte er startet op
pr. 1. februar med
ansøgningsfrist 22. april 2022
Se mere på www.lbst.dk

Alle gødningstyper er samgranulerede.
Producentoplysninger: Se www.nag.dk
www.nag.dk
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