i Helsinge fejrer
Black Friday Fødselsdagsfest
Fredag 29. november kl. 8-17 !!
Spar 20% på alt inde i butikken,
LandBOtikken fylder 10 år
samt 20 % på alt NAG produceret
foder i sækkevarer.

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

Max 10 sække afhentet på dagen pr. kunde.

Nyhedsbrev November 2019

LandBOtikken fejrer Black Friday Fødselsdagsfest
LandBOtikken i Helsinge fejrer Black Friday Fødselsdagsfest 29. november kl. 8-17.
Vi fejrer dagen med masser af supergode tilbud og forfriskninger! Kom og vær med.

NAG forhandler Kramp – tidligere Grene
Husk, at NAG forhandler Krampsortiment (tidligere Grene). Det betyder, at du kan bestille
og afhente/få leveret hele Kramp sortiment gennem NAG.
Kramp Group er Europas førende reservedels- og tilbehørsspecialist indenfor landbrugsindustrien med over 500.000 varenumre. Spørg i LandBOtikken.

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 340,- for første sæt og 169,- for andet sæt.

Heste / HorsePro
Så er det rigtigt blevet efterår og tid til at passe på agernforgiftning, hvis du har egetræer
på folden. 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, så hestene ikke får
adgang til dem.
Vi har fået nogle nye produkter på hylderne i LandBOtikken i Helsinge. Serien fra Kevin
Bacon består af kvalitetsprodukter til pleje af hovene, samt behandling af sur stråle, som
mange heste ofte døjer med i vintermånederne. Kom ind og se om vi har produktet til
netop din hest.
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.
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NAG – hvor landmænd handler !

Planteavl
Oktober måned blev fortsat præget af
meget nedbør, og vi har generelt haft
svært ved at færdes på markerne.
Flere planlagte vintersædsmarker er
skinlagt til forårsetablering af vårsæd
og ukrudtsbehandlingerne halter flere
steder efter. De etablerede afgrøder
bærer også meget præg af den
vandmættede jord med dårlig fremspiring og gule områder med iltmangel!
Det er fortsat vigtigt at prioritere
ukrudtssprøjtningen efterår, såfremt
vejret tillader det!
Markedsorientering
Prisbarometret for korn har i oktober haft
en opadgående tendens, men fortsat i
mente, at kornbeholdningen verden over
er stor. Rapsprisen har korrigeret nedad
i seneste periode.
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.
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
November
Bestil nu!

Gødning
NAG fører igen N 34 Borealis velegnet til
store spredebredder.
Endvidere føres NS 27-4, NS 26-13 og
NS 21-24 Svovlsur Ammoniak som
kvælstofgødninger til kommende sæson.
Endvidere føres:
NPK 13-8-16 6S
NPK 21-3-10 Mg, S, B
NPK 22-3-8 S
NPK 14-3-15 S,Mg,B, Cu klorfattig
DAP 18-20-0 S
Kali 50
Kaliumsulfat
Patentkali
Kiserit

Rene marker
Roundup er fortsat et vigtigt redskab til
ukrudtsbekæmpelse.
Vi anbefaler ved kvikbefængte marker Roundup PowerMax 1,5 kg/ha eller
Roundup Flex 2,25 l/ha.
Bemærk – ved anvendelse af Roundup
PowerMax eller Roundup Flex kan der
jordbearbejdes/pløjes efter 2-5 dage.
Husk dog, at temperaturen sætter naturlig begrænsning, så giv det nogle ekstra
dage at virke i ved lave temperaturer!
Vintersikring afgrøder efterår
For at sikre god overvintring skal afgrøderne være velforsynede med micronæringsstoffer, specielt under pressede situationer som i dette efterår. Der sprøjtes på så meget bladmateriale som muligt.
Vi anbefaler en bred tildeling
1 l Mangannitrat +
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.

Grubs Frostline –
Jagt- og fritidsstøvle
Normalpris 1061,50

*Tilbud 749,Str.37-48
*gælder til og med 21. november 2019
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