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Åbningstider –  jul og nytår    

NAG LandBOtikken i Helsinge og Borup holder åbent mandag 18. dec. – fredag 22. dec.,  
samt  onsdag 27. dec. – fredag 29. dec.  
NAG LandBOtikken i Helsinge holder åbent lørdag 23. dec. kl.9-12,  
samt lørdag 30 dec kl.9-12. 
NAG Dønnevælde afdeling holder lukket fra 22. 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. 
 

Goddag og farvel 

Jesper Jensen har valgt at søge nye udfordringer. Vi har ansat Ulrik Drachmann som ny 
lagermedarbejder i Dønnevælde. 
Lisa Petrén Bach Hansen har også valgt at søge nye udfordringer. Vi har ansat Nana 
Wentzel Thorringer i LandBOtikken Helsinge som ny salgskonsulent med fokus på heste.  

 

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. 
 

Den der smører godt - kører godt 

NAG sælger FUCHS smøreolie – verdens førende 
uafhængige producent af smøreolie.  
Ring og forhør! 

HorsePro Fiber Plus 

Det er begyndt at blive koldere, og hestene bruger mere energi på at holde varmen, samt 
får ikke meget næring fra græsset. Disse faktorer er med til at nogle heste begynder at 
tabe huld, og at hestene mangler overskud til deres daglige arbejde. HorsePro Fiber Plus 
er uden korn og er sammensat, så den tilfører hesten energi og huld fra olie og fibre. Fib-
rene er med til at vedligeholde en god fordøjelse, og omega3 fra hørfrø er desuden med 
til at give hesten en blank pels. 
HorsePro Fiber Plus kan dermed give din hest et godt huld til vinteren. 
Pris: 169,- kr/25 kg. HorsePro Fiber Plus kan også leveres løst. 
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Lad energien komme fra NAG-
Træpiller og Olie. 

Bestilles i LandBOtikken  

Tilbud December  
Vildtfuglefrø Almindelig,25 kg                  200,- 
Vildtfuglefrø Luksus, 25 kg                      250,- 
Mejsekugler 100 stk m/uden net            100,- 

Legetøj til hund og kat - 20 % RABAT 
Legetøj                      -  - 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,-    
 

 

 

Vårsæd 2018  
Bestil vårsæd 2018 –        
der er rift om det! 
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Planteavl   

November måned har fortsat været 
præget af rigelige mængder af ned-
bør og gjort yderligere aktiviteter i 
marken næsten umulig.  
Høståret 2017 vil blive husket som et 
udbyttemæssigt godt år, men med en 
besværlig høst og mindst ligeså be-
sværlig etablering af vintersæd. 
Arealet med vintersæd er betragteligt 
mindre end tidligere år grundet det 
nedbørsrige efterår og vårsædsarea-
let bliver måske historisk højt.  
Igen i år har godt håndværk kunnet 
betale og rettidig omhu har givet sto-
re merudbytter. 
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!  
NAG vil fortsat gøre sit til, at du har 
de rigtige hjælpemidler til den rigtige 
pris til ny sæson. 
 
Markedsorientering 
Kornet har prismæssigt bevæget sig 
sidelæns i en periode med svagt si-
vende priser pt. Der er mulighed for 
at sætte pris på høst 2018 ved kon-
trakttegning. 

Gødning 

Efter et stort prisfald før høst på gød-
ningen er prisen steget eftertrykkeligt 
over efterårsmånederne og der er 
fortsat ikke ro på prisniveauet.          
Vi kan kun anbefale, at gødningen 
bliver disponeret i nærmeste fremtid. 
NAG anbefaler samgranuleret gød-
ning. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vårsæd 2018 – Bestil nu - der er rift 
om det! 
 
Maltbyg 
Propino – afsætningssikker maltbyg 
med høj unik sortering og godt udbytte. 
 
KWS Irina – højtydende maltbyg, god 
sortering og MLO resistent. 
 
Havre 
Emma – højtydende, store kerner og lav 
skalprocent. 
 
Dominik -  eneste sort med dobbelt  
havrenematodresistens!  

Udbetaling EU´s arealstøtte 

NaturErhvervstyrelsen påbegynder ud-
betaling af grundbetaling og grøn støtte 
fra 1. december. Målet er 90 % udbeta-
linger udført senest 15. december.  Så-
fremt der har været problemer i ansøg-
ningen kan dette forhale udbetalings-
tidspunktet. 

Tid til fordybelse  

I planteavlens lavsæson er der tid til at 
fordybe sig og sætte fokus 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  
 
 
 
 
 
 
 
           

 


