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Kuldesikret diesel 

 

Åbningstider –  jul og nytår    

NAG LandBOtikken i Helsinge og Borup holder åbent mandag 19. dec. –fredag 23. dec.,  
samt  tirsdag 27. dec. – fredag 30. dec.  
NAG LandBOtikken i Helsinge holder åbent lørdag 31. dec. kl.8-12. 
NAG Dønnevælde afdeling holder lukket fra 23. dec. frem til 2. jan. 2017. 

Vareturskørsel i julemåneden 

Der køres varetur og løsvarefoder i hele julemåneden. 
Bemærk, bestil venligst i god tid grundet helligdage. 

 

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. 
 

Smøreolie til julepris 

NAG sælger FUCHS smøreolie – verdens førende uafhængige producent af smøreolie. 
Vi har et mindre restparti Statoil smøreolie, som sælges til julepris, så længe lager haves. 
Ring og forhør.  
 

Hillerød Horse Show velbesøgt 

Rigtigt mange kunder besøgte vores stand på Hillerød Horse Show. 
ultimo november, hvor man kunne se hele HorsePro porteføljen.  

HorsePro – styrket immunforsvar 

I løbet af vinteren er hestens mulighed for indtage antioxidanter fra grønne plantedele 
stærkt begrænsede. HorsePro Hyben er rig på naturlige antioxidanter. Antioxidanter fjer-
ner frie radikaler, som dannes når hesten omdanner næringsstoffer til energi, og styrker 
hestens immunforsvar. Heste i konkurrence, som transporteres meget, har kroniske syg-
domme eller akutte infektioner, kan have gavn af et tilskud med hyben i perioder. 
HorsePro Hyben fås formalet i 1,5 kg til 299 kr. 
Bemærk – indtil 23. december har vi 25 % rabat på HorsePro tilskudsprodukter. 
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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,- 
Solsikkefrø, 15 kg                         130,-  
Mejsekugler 100 stk m/uden net            100,- 
Hønsefoder Tilskud, 25 kg     115,- 
Hønsefoder Fuldfoder, 25 kg                 108,-  

HorsePro, alle tilskudsprodukter  
incl. Urte Mash   - 25 % RABAT            

 
Legetøj Bruder  - 20% RABAT 
 
Gældende til og med 23. dec, så længe lager haves. 
 

 
 
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-Træpiller 6 og 8 mm HP Kvalitet 16 kg     
Tag 6 poser  for 200,- 
Afhent 1 palle (896 kg) for               1850,-
  

 

 

Ny suge/blæsebil nov. 2016 
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Planteavl   

November måned blev forholdsvis 
mild og der har været god mulighed 
for afsluttende behandlinger og efter-
årspløjning. 
Gødningsprisen har derimod været 
inde i en meget turbolent periode –
med stigninger til følge. 
Høståret 2016 er et år, som ikke vil 
blive husket for noget godt – kende-
tegnede med lave udbytter, dårlig 
kvalitet og lave priser. Landbrugs-
pakken gav dog positivt stigning på  
proteinindhold i foderkorn 
Igen i år har godt håndværk kunnet 
betale sig og NAG vil fortsat gøre sit 
til, at du har de rigtige hjælpemidler til 
den rigtige pris. 
Der findes ikke nogle lette løsninger 
– afgrøderne skal passes med 
grundgødning og planteværn til tiden 
og i rette mængder – lette/billige løs-
ninger forringer udbyttet og dermed 
dækningsbidraget pr. ha!  
 
Markedsorientering 
Kornet har haft svag stigende ten-
dens. Store lagerbeholdninger af 
korn på verdensplan holder dog fort-
sat prisniveauet i skak. Rapsprisen 
viser positivt moment og har været 
støt stigende i perioden. 
Der er mulighed for at sætte pris på 
høst 2017 ved kontrakttegning. 

Gødning 

Efter et stort prisfald i høst er gød-
ningen nu steget kraftigt – grundet 
voldsom stigning i Ureapris og stig-
ning i $ kurs.  Vi kan kun anbefale, at 
gødningen bliver disponeret i nær-
meste fremtid. 
NAG anbefaler samgranuleret gød-
ning. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Våræd 2017 
 
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 EU´s arealstøtte 

NaturErhvervstyrelsen melder at mere 
end 90 % af grundbetaling og grøn støt-
te udbetales fra fredag 2. december 
2016.  
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. Stør-
stedelen af udbyttet grundlægges under 
jordens overflade.  Høje udbytter frafører 
store mængder af næringsstoffer som 
skal modsvares til kommende gødnings-
sæson!  

 

NAG ØNSKER ALLE EN 

GLÆDELIG JUL 

OG 

 GODT NYTÅR! 

   .  

Gødning -  
direkte fra skib. 
Ring og bestil! 

 
FAKTA: 
Vidste du at - 
Samgranuleret Gødning 
indeholder alle næ-
ringsstoffer i samtlige 
gødningskorn. 
Din sikkerhed for præ-
cis og optimal effekt i 
marken! 
Et korn –> Max effekt => 
Større udbytte! 
 
ALT I ET KORN  
 
 
 
 
 
 
 
           

 


