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Alting åbner op  

Danmark har netop åbnet op for langt de fleste Coronarestriktioner. Nu er det op til os 
alle, at vise samfundssind og få Danmark resten af vejen til fuld normalisering. Og dog 
– nogle ting er kommet for at blive og vi er blevet stærkere af udfordringerne!  
Vi har netop nu passeret 1. februar og det er igen tilladt at udbringe kvælstofgødning. 
Mulighederne for at komme tidligt ud på let morgenfrost er til stede – men absolut ikke 
ubetinget ”et must”. Budskabet er blot, at man skal være klar med gødning og spreder, 
såfremt man ”dufter forår”.  
Den indtil videre milde vinter har haft svært ved at sætte væksten på pause – gæl-
dende for både afgrøde og ukrudt.  Afgrøderne ser fortsat flotte ud – der er et stort po-
tentiale derude og det er ingen skade til, at vi får lidt vinter nu! Naturligvis skal vi også 
først have vintersæden godt igennem februar, men vi er godt på vej!  

Overgang til nyt IT-system  

NAG arbejder i øjeblikket med at implementere et nyt IT-system D365, da det nuvæ-
rende IT-system LEC 2000 lukker ned og ikke serviceres fremadrettet. Det nye IT-
system D365 tages i brug primo april 2022. Grundlæggende vil der ikke være nogen 
ændringer for jer som kunder. I månedsnyt Marts 2022 vil vi informere yderligere om-
kring overgangen til det nye system.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhed fra HorsePro  
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Lad energien komme fra NAG –  

Træpiller, Olie og Agrodiesel. 

Bestilles i LandBOtikken 
 

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

Gode priser på Fuchs smøreolier. 
Ring og forhør. 

 
 

 

Stedet hvor landmænd handler. 
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Planteavl   

Svaret ligger derude                                          
Selvom vi lige nu er i vinterens hjerte – 
Kyndelmisse – og alt kan ske - så er det 
fortsat meget mildt for årstiden og væk-
sten har været ved svær at sætte på 
pause. Flotte afgrøder præger billedet 
pt. Første trin i foråsstrategien er gød-
ningstildeling – og den første tildeling 
kan være meget nært forestående.   
Næste trin vil være ukrudtsbekæmpelse 
– uden tvivl har den milde vinter også gi-
vet ukrudtet kronede dage og bør be-
kæmpes ved første mulighed.  

Markedet                                         
Kornmarkedet har frem til nu været sti-
gende og præget af et marked som er 
underforsynet. Gødningsmarkedet er 
fortsat turbolent prismæssigt og intet ty-
der på at det vil ændre sig i indevæ-
rende gødningsår. 

Tidlig gødningstildeling 

Fra 1. februar må der igen køres gød-
ning ud, såfremt arealet ikke er dækket 
med sne eller der kan opstå afløb som 
følge af bundfrossen jord. Erfaringerne 
viser, at tidlig opstart af både vintersæd 
og på samme tid udbringning på arealer, 
hvor der skal etableres vårsæd- priming, 
giver merudbytte. 
 
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 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 - Nye triazolregler 
Triazolerne – Folicur Xpert, Prosaro, 
Orius Max, er blevet revurderet. Det be-
tyder at midlerne får ny etikette og heraf 
mindre godkendt dosering end tidligere. 
Midler med gammel etikette må købes 
frem til 30.april, så længe lager haves.          
Bestil dit triazolforbrug nu! 

Markbog 2022 

Markbogen 2022 er klar i vore afdelinger  
–  kom forbi og få et eksemplar. 
Meld dig til vores planteværnsklub 2022 
og opnå en række fordele.  
Ring og hør nærmere. 
 
Vårsæd 2022 
Maltbyg 
RGT Planet – afsætningssikker maltbyg.      
Udbyttestabil, god sortering og god 
sundhed. 
 
Laureate – anerkendt maltbyg. Højt-
ydende, 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. 
 
 
 

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 nu startet op          
pr. 1. februar med                             
ansøgningsfrist 22. april 2022. 
Se mere på www.lbst.dk 

 
 
ALT I ET KORN 

 

Økologisk Udsæd 
Ring og forhør ! 


