Julegaveideer
Lækker Vinterkedeldragt sort - kr. 899,00
Orbiloc - Sikkerhedslygter til din bedste ven
Legetøj
Kom forbi og se vores udvalg!
Gavekort

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

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

Åbningstider – jul og nytår

.

NAG LandBOtikken i Helsinge og Borup holder åbent mandag 16. dec. – fredag 20. dec.,
samt mandag 23. dec., fredag 27. dec. og mandag 30. dec.
NAG LandBOtikken i Helsinge holder åbent lørdag 21. dec. kl.9-12,
samt lørdag 28. dec kl.9-12.
NAG Dønnevælde
afdeling
holder lukket fra 19. dec. frem til 2. jan. 2020.
800 kg
pr. palle

Nyhedsbrev December 2019

leveret: 2070,-

Træbriketter, svenske
80 pakker á 10 kg

afhentet:

1591,-

Vareturskørsel 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 paraffin.
Bestil diesel nu og kør problemfrit i vinterperioden.

Den der smører godt - kører godt
NAG sælger FUCHS smøreolie og fedt –
verdens førende uafhængige producent af smøreolie.
Ring og forhør!

HorsePro
Så er det for alvor ved at blive koldt i Danmark. I forbindelse med det kolde vejr har mange heste tendens til at drikke mindre. Det kan derfor være en god ide, at have fokus på
hestens væskeindtag. Suppler evt. med et varmt måltid med vores nye lækre HorsePro
Mash Deluxe. Så har hesten noget at varme sig på og hesten får samtidig noget ekstra
væske..HorsePro Mash Deluxe fås i praktiske 10 kg sække til 165 kr.
Græsvæksten på foldene er nu nærmest lig nul og det er derfor ekstremt vigtigt at fodre
med masser af grovfoder – også ude på folden hvis hesten står ude i mere end 4 timer.
Generelt bør den daglige tildeling af grovfoder være minimum 1,75-2 kg pr. hest. Med de
nye HorsePro Høposer er det let at afveje, opbevare og transportere hø eller wrap. Poserne er tilmed miljørigtige, da de er lavet af genbrugsplast og er meget slidstærke. Prisen er 35 kr. pr. stk og 4 for 120 kr. Hængevægte til at veje grovfoder af med, kan ligeledes købes i LandBotikken.

Husk – du kan købe din julegave i
LandBOtikken. Vi har en masse nyt
legetøj, lækkert fodtøj og generelt alt
til dyre- og haveejeren.
Alternativt kan du altid give et gavekort til LandBOtikken!
www.nag.dk
NAG – Nordsjællands Andels Grovvareforening
Helsinge afd. 4879 5000 - Borup afd. 4828 9058 - Dønnevælde afd. 4839 1461

Planteavl
November måned 2019 blev rekordernes tid på efterårsnedbør og vi
ligger ikke langt fra nedbørsrekorden
på årsplan. Den megen nedbør i perioden har besværliggjort efterårsetableringen og opfølgningen på
denne og flere steder bærer markerne også præg derefter! Vi må efterhånden indstille os på, at aktivitetsniveauet i marken bliver på et minimum
udover måske lidt pløjning. De steder
hvor der ikke er ukrudtsbehandlet –
forhåbentligt kun i sent såede marker
- bør nu afvente til foråret. Heldigvis
har vi også gode muligheder til foråret med også at bekæmpe græsukrudt. Væsentligt er det, at komme
tidligt ud – så snart der er aktiv
vækst!
Husk, at der fortsat er mulighed for at
køre Kerb i raps mod græsukrudt hele december.
Markedsorientering
Kornet har prismæssigt bevæget sig
sidelæns i en periode. Der er mulighed for at sætte pris på høst 2020
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!

Gødning
Gødningen har stille, men sikkert bevæget sig op i pris siden høstniveau.
Vi kan kun anbefale, at gødningen
bliver disponeret i nærmeste fremtid,
så den er klar, når den skal bruges.
NAG anbefaler samgranuleret gødning.

ALT I ET KORN

Planteværn
Vi afventer i spænding godkendelse
af nyt svampemiddel Balaya mod
septoria - forventelig godkendelse
primo 2020.
OBS - Planteværnslager bør tjekkes
her i lavsæson for eventuelle midler
der er på vej ud.

Vårsæd 2019
Maltbyg
RGT Planet – anerkendt højtydende
maltbyg, god sortering, MLO resistent og
dobbeltnematode resistent.
Laureate – nyhed – potentiel maltbyg
med høj unik sortering, højt udbytte,
MLO resistent og dobbeltnematode resistent.
KWS Irina – anerkendt maltbyg med
godt udbytte – bemærk modtages ikke i
høst.
Havre
Caddy – højtydende, store kerner og lav
skalandel.
Dominik - sort med dobbelt havrenematodresistens!
NAG fører også Økologisk udsæd – ring
og forhør.
Udbetaling EU´s arealstøtte
NaturErhvervstyrelsen påbegynder udbetaling af grundbetaling og grøn støtte
primo 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!

.
www.nag.dk
NAG – Nordsjællands Andels Grovvareforening
Helsinge afd. 4879 5000 - Borup afd. 4828 9058 - Dønnevælde afd. 4839 1461

