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Åbningstider –  jul og nytår    

NAG LandBOtikken i Helsinge og Borup holder åbent mandag 21. dec -onsdag 23. dec.,  
samt  mandag 28. dec. – onsdag 30. dec.  
NAG LandBOtikken i Helsinge torsdag 31. dec. kl.8-12 og lørdag 2. jan. 2016. 
NAG Dønnevælde afdeling holder lukket fra 18. dec. frem til 4. jan. 2016. 

Vareturskørsel i julemåneden 

Bemærk – der køres ikke varetur i uge 53. Vareturen for uge 53 køres uge 51 eller uge 1. 
Husk at få justeret foderleverancen, måske til 1 måneds forbrug – ring til LandBOtikken. 
Løsvarer til levering i sidste halvdel af december bestilles senest onsdag 16. december 
kl.12. 

 

Kuldesikret diesel
 
 

Al dieselolie er pr. 1. december kuldesikret maximalt til minus 24 grader, således at du 
undgår filtertilstoppelse eller i værste fald udskillelse af parafin.   
Bestil diesel nu og kør problemfrit i vinterperioden. 
 
 

Hestelivmessen velbesøgt 

Rigtigt mange kunder besøgte vores stand på Hestelivmessen i Frederiksborgcentret 
ultimo november, trods store snemængder – vi takker for den gode opbakning. 
  

HorsePro Fiber Mash 

Vintertid er lig med MASH- tid! Her i den kolde tid, synes de fleste heste, at det er rigtigt 
lækkert med et lunt måltid efter træning. Vores HorsePro Fiber Mash udmærker sig ved, 
at den er hurtig at tilberede – 1 del Mash : 2-3 dele varmt vand. Vi anbefaler 70-80 grader 
varmt vand, men HorsePro Fiber Mash kan også udfodres opblødt i vand ved lavere 
temperatur. Det er dog vigtigt, at Mash altid tilsættes vand inden fodring og udfodres 
umiddelbart efter tilberedning. Fiber Mash har et højt indhold af urter og er meget vel-
smagende. Den er rig på fibre og giver god balance i hestens fordøjelse. Vores Mash har 
en meget høj vandabsorberende kapacitet, mere end dobbelt så meget som en alminde-
lig klidbasseret Mash, og man kan derfor let få en del væske i sine heste her i vinterperi-
oden. Mash eger sig perfekt til heste, der ikke tåler korn, sukker og stivelse.  
HorsePro Fiber Mash føres i 25 kg sække. 
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Lad energien komme fra NAG-
Træpiller, Brænde og Olie. 

Bestilles i LandBOtikken  

Tilbud December  
Vildfuglefrø almindelig,25 kg             200,- 
Vildfuglefrø luksus, 25 kg                       250,-
Mejsekugler 100 stk m/uden net           100,-
Sprinklervæske 5 Liter             25,- 
 
Legetøj Bruder  - 20% RABAT 
 

 
 
 
Gældende til og med 23. dec., så længe lager haves. 

 
    
                                        leveret: 
2070,- 

Træbriketter, svenske  800 kg pr. palle 

80 pakker á 10 kg            afhentet:    1591,- 
            leveret: 1741,-  
  
 

 

Kvalitets-Træbriketter 10 kg,  Tag 6 pk for 100,- 
Afhent 1 palle træbriketter for               1850,-
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Planteavl   

November måned gik i år i ekstremer 
vejrmæssigt  - først en meget nedbørsrig 
periode, derefter besøg af Kong Vinter 
med en kortvarig, men hæftig stenstorm, 
for så at slutte af med Orkanen Gorm.   
På trods af dette, er det for årstiden fort-
sat mildt – omend færdsel på marken pt. 
er udelukket!  
Igen i år har godt håndværk kunnet be-
tale sig og NAG vil fortsat gøre sit til, at 
du har de rigtige hjælpemidler til den rig-
tige pris. 
Der findes ikke nogle lette løsninger – 
afgrøderne skal passes med grundgød-
ning og planteværn til tiden og i rette 
mængder – lette/billige løsninger forrin-
ger udbyttet og dermed dækningsbidra-
get pr. ha!  
 
Markedsorientering 
Kornet har bevæget sig sidelæns i pris i 
længere tid. Store lagerbeholdninger af 
korn på verdensplan holder fortsat pris-
niveauet i skak. Ingen tvivl om at kornet 
skal bruges, men hvorvidt der kommer 
prisstigninger er meget uvist. 
Der er mulighed for at sætte pris på høst 
2016 ved kontrakttegning. 

Gødning 

Gødningen har været stigende hen over 
efteråret – grundet bl.a. stigning i $ kurs.  
Vi kan kun anbefale, at gødningen bliver 
disponeret i nærmeste fremtid. 
NAG anbefaler samgranuleret gødning. 
 
OBS – på mekanisk blandet gødning! 
Der er netop udgivet en FarmTest fra 
SEGES, som fraråder køb af mekanisk 
blandet gødning – grundet variation i 
udspredt mængde  og variation i næ-
ringsstofindhold i den udspredte mæng-
de. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Våræd 2016 
 
Maltbyg 
Propino – Afsætningssikker maltbyg 
med høj unik sortering og godt udbytte. 
 
Odyssey – Højtydende maltbyg, god 
sortering og MLO resistent. 
 
Havre 
Dominik - højtydende havre – eneste 
sort med dobbelt havrenematodresi-
stens!  

Udbetaling enkeltbetalingsordning 

NaturErhvervstyrelsen melder at mere 
end 93 % af grundstøtte og grøn støtte 
udbetales fra onsdag 2. december 2015 
og 14 dage frem. 
Såfremt der har været problemer i an-
søgningen kan dette forhale udbeta-
lingstidspunktet. 

Tid til fordybelse  

I planteavlens lavsæson er der tid til at 
fordybe sig og sætte focus på udbytte-
optimering til kommende sæson. For at 
opretholde jordens dyrkningspotentiale 
er udgangspunktet at kende jordens næ-
ringsstofindhold og reaktionstal. Høje 
udbytter frafører store mængder af næ-
ringsstoffer som skal modsvares til 
kommende gødningssæson!  

 

NAG ØNSKER ALLE EN 

GLÆDELIG JUL 

OG 

 GODT NYTÅR! 

   .  

Gødning -  
direkte fra skib. 
Ring og bestil! 

 
FAKTA: 
Vidste du at - 
Samgranuleret Gødning 
indeholder alle nærings-
stoffer i samtlige gød-
ningskorn. 
Din sikkerhed for præcis 
og optimal effekt i mar-
ken! 
Et korn –> Max effekt => 
Større udbytte! 
 
 
 
 
 
 
 

          Alt i et korn ! 

 


