Tilbud December
ALT Legetøj

- 20% RABAT

Lad energien komme fra NAG Agrodiesel, Adblue, Olie og
Træpiller.

Gældende til og med 22. dec, så længe lager haves.

Åbningstider – jul og nytår

.

leveret: 2070,-

NAG LandBOtikken i Helsinge og Borup holder åbent mandag 17. dec. – fredag 21. dec.,
samt torsdag 27. dec. og fredag 28. dec.
NAG LandBOtikken i Helsinge holder åbent lørdag 22. dec. kl.9-12,
samt lørdag 29. dec kl.9-12.
NAG Dønnevælde
afdeling
800
kg pr.holder
pallelukket fra 22. dec. frem til 2. jan. 2019.

Træbriketter, svenske

Nyhedsbrev December 2018

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

Der køres ikke varetur i uge 52.
Bemærk, bestil venligst i god tid grundet helligdage.

Vareturskalender
NAG kører varetur områdebestemt hver 14. dag. Vareturen leveres fragtfrit ved bestilling
af minimum 750 kg.
Du finder din varetur på www.nag.dk under menuen Andet.

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 foder
Har din hest også løs gødning? Vi er nået den tid på året, hvor græsudbuddet er begrænset. Derfor udfodres der ofte wrap i denne periode. Nogle heste får løs gødning og
diarre ved foderskiftet, som de fleste dog kommer sig over. Der er desværre andre heste
som fortsat har løs gødning, og i sjældne tilfælde diarre i hele perioden wrappen udfodres. I de tilfælde hvor det ikke er muligt at bytte wrap ud med hø, kan tildeling af flere fordøjelige fibre, som ex. roepiller, samt et tilskud af pre- og probiotika være med til at genoprette balancen i hestens tarmflora. Kig ind i LandBOtikken, så hjælper vi med at finde
det helt rigtige løsning!
Andre hesteejere oplever det modsatte problem – at hesten får hård mave og kolik som
følge. Det skyldes ofte, at hesten ikke får drukket nok vand. Det er videnskabeligt bevist,
at heste drikker mindre, når de kun tilbydes iskoldt vand – så det kan være en fordel at
give hesten noget let opvarmet vand eller tildele den lidt Mash hver dag. Mange er glade
for at bruge HorsePro FiberMash, da den suger store mængder vand og derfor hjælper
hesten med at øge vandindtaget. Samtidig får hesten mange gode fibre, der hjælper fordøjelsen.
Nyhed! Kom ned i LandBOtikken og få rabatkort til HorsePro. Køb 9 sække og få den
10. sæk gratis. Rabatordningen omfatter alle HorsePro-sække og de kan frit kombineres.

Vårsæd 2019
Bestil vårsæd 2019 –
der er rift om det!
www.nag.dk
NAG – Nordsjællands Andels Grovvareforening
Helsinge afd. 4879 5000 - Borup afd. 4828 9058 - Dønnevælde afd. 4839 1461

Planteavl

Gødning direkte fra skib.
Ring og bestil!

November måned har været mild og
ekstrem tør, og der har været gode
muligheder for at trimme afgrøderne
før nedlukning af vinter. Generelt står
afgrøderne flot de fleste steder, hvilket er et godt udgangspunkt til kommende høst.
Høståret 2018 vil blive husket som et
udbyttemæssigt katastrofe år. Ingen
tvivl om at landbrugserhvervet har
brug for lidt medvind de kommende
år!
Efterafgrøderne har i år haft sin berettigelse til fulde og har kvitteret med
en enorm afgrødemasse. Spændende at følge tilbageleveringen af kvælstof til næste afgrøde.
Igen i år har godt håndværk kunnet
betale og rettidig omhu har givet store merudbytter.
Der findes ikke nogle lette løsninger
– afgrøderne skal passes med
grundgødning og planteværn til tiden
og i rette mængder – lette/billige løsninger 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 sivende priser pt. Der er mulighed for
at sætte pris på høst 2019 ved kontrakttegning.

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

Gødning
Efter et stort prisfald før høst på gødningen 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 gødning.

Vårsæd 2019 – 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!
NAG fører også Økologisk udsæd – ring
og forhør.
Udbetaling EU´s arealstøtte
NaturErhvervstyrelsen påbegynder udbetaling af grundbetaling og grøn støtte
fra 1. december. Målet er 90 % udbetalinger udført senest 15. december. Såfremt der har været problemer i ansøgningen kan dette forhale udbetalingstidspunktet.
Tid til fordybelse
I planteavlens lavsæson er der tid til at
fordybe sig og sætte fokus på udbytteoptimering til kommende sæson. For at
opretholde jordens dyrkningspotentiale
er udgangspunktet at kende jordens næringsstofindhold og reaktionstal. Størstedelen af udbyttet grundlægges under
jordens overflade. Høje udbytter frafører
store mængder af næringsstoffer som
skal modsvares til kommende gødningssæson!

NAG ØNSKER ALLE EN
GLÆDELIG JUL
OG
GODT NYTÅR!

.
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