Julegaveideer
Praktiske julegaver, legetøj eller gavekort
til dine kære og til din allerbedste ven
kan købes i LandBOtikken.

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

Kom forbi og se vores store udvalg!
Demonstration for Demokratiet
Lørdag 21. november blev en historisk demonstrationsdag, hvor landbrug og fiskeri sammen demonstrerede for
Demokrati og Grundloven. Mange hundrede landmænd i
traktorer mødte op i både København og Århus, og i København var tilmed 45 fiskerbåde ankret op ved Langelinie. Der var der synlig opbakning fra byens befolkning.☺
Flot manifestation fra erhvervet under en ophedet debat!

Nyhedsbrev December 2020

slygter til din bedste ven
Legetøj
Gavekort

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

.

leveret: 2070,-

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 har åbent
lørdag 2. januar kl. 9-12.
NAG Dønnevælde afdeling holder lukket fra 18. dec. frem til 4. jan. 2021.

Varetur ændres til ugentlig levering pr. 1. januar 2021
Fra 1. januar 20201 ændres vareturslevering fra 14 dages levering til ugentlig levering.

Træbriketter, svenske
800 kg pr. palle
Benyt vores varetursordning
lige til døren. Foderet leveres frit ved bestilling over 750 kg
på palle wrappet ind i plast. Læs mere på www.nag.dk
80 pakker á 10 kg
afhentet: 1591,leveret:
1741,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.

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 idé 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.
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
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. Hængevægte til at veje grovfoder af med, kan ligeledes købes i LandBotikken.
Det er juletid og i den anledning vil vi gerne forkæle vores
kunder lidt ekstra. Vi kører derfor adventskonkurrencer
på NAG HorsePro og LandBOtikkens facebook sider.
Hver søndag i advent har du mulighed for at være den
heldige vinder af et lækkert produkt til dig selv, dit kæledyr eller til hesten.
Så hold godt øje med siderne, måske er du den
heldige vinder.

www.nag.dk
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Helsinge afd. 4879 5000 - Borup afd. 4828 9058 - Dønnevælde afd. 4839 1461

Planteavl
November måned 2020 har været
mild og vi kan glæde os over de veletablerede marker. Sjældent har vi
fået etableret afgrøderne så ensartet
og godt, som i dette efterår.
De fleste aktiviteter i marken er lukket ned nu pånær pløjning og Kerbbehandling. Kerb har været udsolgt
kert om der kommer mere Kerb til
Danmark til brug i denne sæson!
Markedsorientering
Korn og raps har prismæssigt bevæget sig op i seneste periode. Der er
mulighed for at sætte pris på høst
2021 ved kontrakttegning.
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. Gødningsskib primo december.
Ring og bestil.
Planteværn
Vi afventer fortsat – igen til ny sæson
- i spænding på godkendelse af nyt
svampemiddel Balaya mod septoria
- forventelig godkendelse primo
2021.
Gennemgå dit planteværnslager
mindst 2 gange årligt. Derved kan du
undgå ubehagelige overraskelser og
store bøder ved kontrol. Desuden
kan god orden i planteværnsmidlerne
sikre mod fejlsprøjtning.
Typisk skal du bruge midlets registreringsnummer (reg.nr), for at afgøre
om det er lovligt eller ej. Nummeret
består af to tal adskilt med en bindestreg. Registreringsnummeret står
anført på etiketten. Du kan eksempelvis bruge positivlisten i Middeldatabasen, som er gratis at anvende eller appen KemiTjek (betalings App),
som installeres på din telefon. KemiTjek giver dig mulighed for at scanne
stregkode eller taste registreringsnummer manuelt og her få svar med
det samme, om midlet er lovligt at
anvende og opbevare.
.

Vårsæd 2021
Maltbyg
RGT Planet – anerkendt højtydende
maltbyg, god sortering, MLO resistent og
dobbeltnematode resistent.
Laureate – maltbyg med høj unik sortering, højt udbytte, MLO resistent og
dobbeltnematode resistent.
Havre
Caddy – højtydende, store kerner og lav
skalandel.
Dominik - sort med dobbelt havrenematoderesistens!
Se mere på www.nag.dk
NAG fører også Økologisk udsæd – ring
og forhør
Udbetaling EU´s arealstøtte
NaturErhvervstyrelsen påbegynder pr.
1. december udbetaling af grundbetaling
og grøn støtte.
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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