PROVA UTAN KOSTNAD
I 30 DAGAR
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Prova våra Växtodlingsbrev via
”Mina Sidor” under en månad - vill
du förlänga din prenumeration
får du 200 kr rabatt på hela årets
utgivning!
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Våra populära Växtodlingsbrev ger dig
regelbundet aktuella och handfasta råd
som vässar din växtodling.
Förutom aktuella fältfrågor tar breven
också upp förebyggande åtgärder,
långsiktig planering och ger dig viktig
information i rätt tid.
Besök hemsidan för mer
information och prenumeration!

Nya pengar till
investeringsstödet!
Du har väl inte missat att det
kommer nya pengar till investeringsstödet under våren? Kontakta en
byggrådgivare för hjälp att planera,
ta fram ritningar och myndighetskontakter.
Självklart hjälper våra ekonomer dig
med investeringsstödsansökan!

Hushållningssällskapet Västra
Växel: 010-288 01 30
E-post: vastra@hushallningssallskapet.se
hushallningssallskapet.se/vastra

VÄLKOMMEN
TILL EN NY SÄSONG!

LÅNGSIKTIGA,
HÅLLBARA AFFÄRER
FÖR FRAMTIDENS
LANTBRUK

Hushållning med jordens resurser är
grunden vi står på; vår idé, vår historia
och vår framtid. Vårt existensberättigande, helt enkelt. Vi är engagerade i
landsbygdens gröna näringar, lantbruket och bygger broar mellan stad och
land. Vårt mål är att göra långsiktiga,
lönsamma och gröna affärer, för allas
vår framtid. Hushållningssällskapet är
en fristående, politiskt obunden organisation, fri från produktsäljande företags
mål och motiv.
Det är både vår drivkraft och ett uttalat
löfte.
Välkommen till
Hushållningssällskapet Västra!

Precisionsgödsla med nollrutor
För att pricka rätt gödslingsbehov behöver du ta hänsyn till markens leverans av
kväve, vilket skiljer sig mellan år och skiften. Det bästa redskapet för att uppskatta markens komplexa processer av restkväve, mineralisering och förluster är med
hjälp av nollrutor och N-sensormätningar. Efter fem års erfarenhet med nollrutor
hos lantbrukare och försöksresultat kan vi konstatera att nollrutemätningar är ett
av de viktigaste precisionsodlingsverktygen för att nå både hög skörd, kvalitet
och bäst lönsamhet.
Allt fler växtodlingsföretag inser styrkan i att utnyttja den bästa kväveprognosen
som dessutom går att variera med Cropsat, AtFarm och N-sensor.
Vi kommer till ditt fält och mäter kväveupptaget, du får svar direkt hur mycket du
ska kompletteringsgödsla med.

REDOVISNING OCH
EKONOMISK RÅDGIVNING

Få tid
öv
till ann er
at!

Löpande bokföring
Optimerar du ditt företag så bokför vi dina affärer
Delårsbokslut och skatteplanering
Vi hjälper dig gärna med delårsbokslut och ger kunskap om skattelagstiftning
samt råd om skatteplanering. Ett provbokslut på hösten kan spara många skattekronor!
Årsbokslut/deklarationer
Ordning och reda i bokslut och deklarationer är en nödvändighet för allt företagande. Det är tryggt att veta att man har ordning i sin ekonomi. Vi hjälper dig
sova gott om natten!

Lön
Har du anställda och
tycker den omfattande
administrationen är jobbig? Vi har professionella
löneadministratörer som
sköter allt från lön och
arbetsgivaravgifter till
försäkingar.
Ekonomirådgivning
Vi ger dig professionell
analys och råd om ditt
lantbruksföretagande. Allt
från generationsskifte och
driftsplan till investeringsstöd.
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ruta HIR-kund			
tillkommande ruta, HIR-kund

3 000 kr
1 000 kr
2 000 kr
750 kr

Följ oss på Facebook!

Nyheter, kurser, rapporter och högaktuella ämnen.
@hushallningssallskapetvastra

