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Godt nytår  

NAG´s ledelse og personale ønsker kunder og medlemmer et Godt Nytår, med tak for 
samhandel i 2021 og på gensyn i 2022. 
Vi vil hos NAG fortsat bestræbe os på at være en troværdig, seriøs og handlekraftig sam-
arbejdspartner, som hele tiden går forrest for at skabe merværdi til dig som kunde. 

Spændende tid for planteavlen  

Høståret 2021 blev ikke udbyttemæssigt noget rekordår, men afgrødepriserne har der-
imod udviklet sig positivt fra høst og til nu. Lige nu er der er ikke noget der tyder på, at det 
vil ændre sig radikalt. Forsyningssituationen har ændret sig fra et overforsynet marked til 
en underforsyning på flere foder- og fødevarer på det globale marked.  
Hjælpestoffer er i takt med energiprisernes himmelflugt ligeledes steget meget i den se-
neste periode – herunder specielt gødning, som er i høj kurs. Intet tyder på at det vil æn-
dre sig til forårets gødningsforbrug. Hertil kommer mangel på mange komponenter og 
additiver, som følge af Coronanedlukninger, der giver mangel på hylderne rundt omkring. 

Agrodiesel 

NAG leverer miles Agrodiesel fra Circle K  
Højeste dieselkvalitet med nyeste additivpakke. Kør problemfrit hele året. 
Ring og forhør.  

Fortsat bump på vejen - Corona 

Vi lever igen under Coronarestriktioner.  
NAG har i hele perioden haft åbent. Det gør ikke tingene lettere, men vi får det til at fun-
gere og I som kunder mærker ikke meget til det i forhold til afhentning og leverancer. En 
del produkter er blevet berørt af nedlukning i verden, men vi finder alternativer!  
Vi henstiller fortsat til at begrænse fysiske henvendelser og henviser til telefon, mail og 
varetursordning.  
Husk NAG´s Varetur - ugentlig levering - benyt dig af det!  
Se mere på https://www.nag.dk/varetursoversigt-2022 

Medlemmernes dødsulykkeforsikring 

Præmien for den kollektive dødsulykkeforsikring for medlemmer, var i 2021 på kr. 100,00. 
Præmien er betalt af NAG, og skal derfor af medlemmet tages til indtægt på selvangivel-
sen. 
 

HorsePro 

Det er koldt og hestene bruger ekstra energi på at holde varmen. Pas godt på de ældre 
heste – et dækken kan være nødvendigt for at holde huld på dem. Den gamle hest kan 
have svært ved at tygge og udnytte sit foder optimalt – derfor er HorsePro Senior ikke til-
sat lucerne og blandingen kan med fordel opblødes. Til gengæld er den fyldt med godt 
kvalitetsprotein og kalorier. Et ekstra måltid i form af en lun Mash kan også hjælpe hesten 
på de kolde dage. Vi anbefaler vores Fiber Mash eller Mash Deluxe. Er hesten svær at 
holde huld på, kan man med fordel opbløde og bruge Fiber Plus som en Mash. Er det 
ikke nok, kan vi anbefale HorsePro Rice Up, et pelleteret foder bestå-
ende af ren risklid med et højt fedtindhold.  
Husk, at hesten altid skal have adgang til vand – når det er koldt be-
væger hesten sig ikke så meget, spiser mere og hvis den ikke har ad-
gang til vand så sker der hurtigt en forstoppelse med kolik til følge.  
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Lad Energien komme fra NAG –  

Diesel-, Fyrings- og Smøreolie, 

samt Træpiller. 
 

Stedet hvor landmænd og private handler 
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Planteavl   
Generelt ser vi flotte vintersædsmarker 
rundt om i landskabet. Efteråret blev lidt 
mere fugtigt end ønsket, og enkelte be-
handlinger blev udfordret på kørselstids-
punktet. I skivende stund har lidt frost-
vejr passeret med efterfølgende lunt og 
nedbørsrigt vejr. Vi håber, at temperatu-
ren vil falde igen, så afgrøderne lang-
somt kan indvintres en periode uden ak-
tiv vækst. 
Korn- og rapsmarkedet har prismæssigt 
været stærkt i sidste kvartal.  
 
Gødning 
Gødningsmarkedet er fortsat tubolent 
prismæssigt og intet tyder på at det vil 
ændre sig til forårets gødningstildeling. 
Vi anbefaler at få disponeret gødningen 
nu – foråret er lige om hjørnet og den 
første gødning skal bringes ud i febru-
ar/marts!  
 
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 21-3-10 Mg, 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 
 
Gødningen tilbydes i Big Bags.  
 
Alle gødningstyper er samgranulerede.  

Big Bags gødning – håndtering 

Gødning i Big Bags bør placeres tørt – 
helst inden døre, men som minimum 
under presenning og på paller. 
Big Bags har været lagret i en vis perio-
de og typisk 3-5 sække i højden. 
Dermed bliver gødningen i Big Bags 
sat/lagerfast og skal motioneres let/ 
dunkes let i jorden 2-3 gange fra lav 
højde, før den sprættes op i sprede- 
ren. Dette gøres netop før udbringning 
og klares derfor i en og samme håndte-
ring som læsningen i sprederen. 
 

 
 
 
 
Vårsæd 2022 
Vi anbefaler at få bestilt såsæd nu og 
dermed sikre den rigtige sort. 
NAG fører også Økologisk såsæd – ring 
og forhør. 
 
Maltbyg 
RGT Planet – afsætningssikker maltbyg.      
Udbyttestabil, god sortering og god 
sundhed. 
 
Laureate – maltbyg. Højtydende, god 
sundhed og unik sortering! 
 
Havre 
Caddy – meget højt ydende med lille 
skal-andel.  
 
Såsæden leveres i 500 kg Big Bags med 
mulighed for aftapning i bunden. 
Kontakt NAG for andre sorter. 

Markfrø 2022 

NAG forhandler frø gennem DLF.      
Bestil markfrø, og vær sikker på at få 
den rigtige blanding til din bedrift. 

Se mere på www.nag.dk 

Planteværn 2022 

Den nye planteværnshåndbog -     
Markbogen 2022 –  

   klar fra medio februar. 
Planteværnsklubben kører igen i 2022. 
Bestillingsliste er sendt ud medio no-
vember 2021. 

 

Godt Nytår! 

 

FAKTA: 

Vidste du at 

Samgranuleret  

Gødning  

indeholder alle 

næringsstoffer i  

samtlige gødningskorn. 

Din sikkerhed for 

præcis og optimal ef-

fekt i marken! 

 Alt i ét korn => 

 Max effekt! 
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