i Helsinge fejrer
Black Friday Fødselsdagsfest
Fredag 23. november kl. 8-18 !!
LandBOtikken fylder 10 år

Priserne går helt i sort!

Lad energien komme fra NAG
Agrodiesel, Adblue, Olie og
Træpiller.
Tilbud mineral- og vitamintilskud kvæg
Cattle High Mag 22,5 kg
1 stk 266,- ; 5 stk 1000,-

Nyhedsbrev November 2018

November, så længe lager haves.

LandBOtikken fejrer Black Friday Fødselsdagsfest
LandBOtikken i Helsinge fejrer Black Friday Fødselsdagsfest 23. november kl. 8-18.
Vi fejrer dagen med masser af supergode tilbud og forfriskninger! Kom og vær med.

NAG Dønnevældeafdeling lukkes fredage
Udenfor sæson lukkes NAG Dønnevældeafdeling fredage gældende fra 1. oktober 2018
frem til ca. 1. marts 2019, da aktivitetsniveauet generelt er lavt grundet tør høst og lille
kornmængde.

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

Varetur – nemt og bekvemt
Benyt vores varetursordning lige til døren. Foderet leveres frit ved bestilling over 750 kg
på palle wrappet ind i plast.
Vareturen køres hver 14. dag i dit område – bestilling 2 hverdage før senest kl. 12.

Slibning af kamsæt hos NAG
Klippesæsonen er i fuld gang. Husk, at du kan købe skær til klippemaskine eller få slebet
dem gennem LandBOtikken i Helsinge. Du afleverer blot dine skær i butikken og så sender vi dem til slibning, hvorefter du kan hente dem en uges tid senere.
Pris på slibning af kamsæt er 279,- for første sæt og 169,- for andet sæt.

HorsePro
Pas på agernforgiftning hvis du har egetræer på folden. Med jævne mellemrum danner
egetræer særligt mange agern. Det kaldes oldenår og kommer typisk efter varme og tørre
somre, som i år. De nedfaldne agern kan have et højt indhold af tanniner, og de fleste
husdyr med undtagelse af grise, kan blive forgiftede hvis de indtager større mængder af
dem. Risikoen er størst på nedbidte folde i efteråret efter kraftig blæst, hvor der kan ligge
mange agern på jorden. Sørg for at hegne områder med mange agern af og suppler med
ekstra grovfoder på folden, for at hindre at hestene æder dem fordi de er sultne.

Tilkørselsforhold på ejendomme.
NAG leverer varer ud med store lastbiler. Det er vigtigt,
at vejforhold og vejbredde bliver vedligeholdt med beskæring af træer og buske, således at lastbilerne ikke
beskadiges ved leverancer.

www.nag.dk
NAG - NORDSJÆLLANDS STØRSTE ”INDKØBSKLUB”
Helsinge afd. 4879 5000 - Borup afd. 4828 9058 - Dønnevælde afd. 4839 1461

Planteavl
Oktober måned blev meget mild med
begrænsede mængder af nedbør. Afgrøderne står generet flot – nogle
steder for kraftige!.
Vigtigt at tildele mangan så sent som
muligt før vækststop, for at sikre
overvintring.
Markedsorientering
Prisbarometret for korn har i oktober været stagneret med pil nedad. Fundamentalt er kornbeholdningerne ikke store,
men forventninger til kommende høst
lægger en dæmper.
Gødningspriserne er derimod fortsat stigende grundet høje priser på urea og
energi.
Gødningsdisponering – aktuelt nu!
NAG får løbende gødningsleverancer
hjem med skib. Vi kan kun opfordre til at
disponere gødning nu og tage det direkte hjem fra skib – det sparer omkostninger, som kommer dig til gode!
Gødningen har været stigende fra høst
og hen over efteråret og stiger fortsat.
Såfremt du ikke helt kender dit gødningsforbrug, så tag udgangspunkt i sidste års forbrug eller kontakt din plantealvsrådgiver og få lavet din gødningsplan.

Direkte fra
skib!
N 34 -nyhed
November
Bestil nu!

Gødning – N 34 stor spredebredde
NAG lancerer en ny spændende N 34
velegnet til store spredebredder.
Tidligere har begrænsningen ligger i
kornstyrken og dermed spredebredden
på N 34, men i den nye granulerede
version kan du uden problem sprede
den på 24 m.
Du får altså en ny N 34 fra NAG, som er
væsentlig billigere pr. kg N end NS 27-4.
Gødningen aftages direkte fra skib november – ring og bestil!
Rene marker
Roundup et vigtigt redskab til ukrudtsbekæmpelse.
Vi anbefaler ved kvikbefængte marker Roundup PowerMax 1,4 kg/ha eller
Roundup Flex 2,2 l/ha.
Bemærk – ved anvendelse af Roundup
PowerMax eller Roundup Flex kan der
jordbearbejdes/pløjes efter 2-5 dage.

Planteværn efterår
For at sikre god overvintring skal afgrøderne være velforsynede med micronæringsstoffer. Der sprøjtes på så meget
bladmateriale som muligt.
Vi anbefaler en bred tildeling
2 kg Mangansulfat +
2 kg EPSO Microtop +
0,1 l Agropol pr. ha.
Der sprøjtes ikke med udsigt til nattefrost, grundet svidningsrisiko!
Tid til Kerb i raps
Jordtemperaturen er nu omkring 10 grader og det er Kerb-tid.
Bemærk: Kerb må kun anvendes
november og december.
Frostsikring- sprøjte og planteværn
Husk at frostsikre marksprøjte og planteværn, før frosten sætter ind.
LandBOtikken har frostvæske på lager.
Vårsæd 2019 – bestil nu!
NAG har maltbygsorterne klar til bestilling til ny sæson.
Der bliver rift om udsæden, grundet lave
udbytter i 2018. Bestil nu.
Propino – eftertragtet maltkvalitet, unik
sortering, god på alle jordtyper.
KWS Irina – anerkendt maltbyg, stabilt
udbytte og god resistens.

Økologisk såsæd.
Husk, vi fører økologisk såsæd.
Ring og bestil!

NAG – hvor landmænd handler !

www.nag.dk
NAG - NORDSJÆLLANDS STØRSTE ”INDKØBSKLUB”
Helsinge afd. 4879 5000 - Borup afd. 4828 9058 - Dønnevælde afd. 4839 1461

