
Betfor®

 Mer mjölk och 
 bättre djurhälsa!

FAKTA OM BETFOR®REKOMMENDERADE GIVOR

Mjölkkor
Grundgiva (året runt):  1-1,5 kg.
Produktionsgiva:  1 kg Betfor för varje  
 10-tal kg mjölk

Köttdjur

Vallfodertjurar
Använd Betfor under slutgödningen för att hålla kon-
sumtionen uppe och spannmålsgivan på en lämplig nivå.

Spannmålstjurar
För att stabilisera vommen ersätts en del av  
spannmålsgivan med Betfor.

Rekommenderad giva :  0,5-1,0 kg per 100 kg   
 levande vikt

Näringsvärde  
per kg foder

Omsättningsbar energi 11,2 MJ

 

Näringsinnehåll  
per kg foder

Vatten 9 %
Råprotein 8,6 %
Råfett 1,4 %
Socker 10,5 %
NDF 38 %

Mineraler

Kalcium, Ca 8,0 % 
Fosfor, P 1,0 %
Magnesium, Mg 2,0 %
Kalium, K 8,0 %

Fiberinnehåll (ca)  
per kg foder

Pektin 22 %

Tekniska data

Volymvikt kg/m3 650
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Balansera med Betfor®

Du som själv balanserar foderstaten med Betfor vet att det är 
ett bra sätt att få korna att konsumera stora kraftfodergivor, 
att det stimulerar mjölkproduktionen och samtidigt får korna 
att må bra.
 Betfor har hög smältbarhet och omsätts utan att skapa den 
sura vommiljö som nedbrytning av stärkelse kan ge upphov till.

Energikick
Betfor tillåter helt enkelt ett stort foderintag, vilket i sin tur  
ger en jämn och hög mjölkproduktion. 
 Det gör också Betfor till det bästa fodermedlet för att 
åstadkomma den nödvändiga balansen mellan lättlösliga kol- 
hydrater (pektin kontra stärkelse), samt balansen mellan foder-
medel med högt respektive lågt PBV-värde.
 Dessutom innehåller Betfor en mindre mängd socker som 
ger vommikroberna en välbehövlig energikick, speciellt vid  
utfodring av sent skördat, energifattigt ensilage.

Mjölkproduktionen stimuleras 
samtidigt som korna mår bättre!
För att ge mycket mjölk behöver korna konsumera stora mängder energi. 
Bete eller tidigt skördat vallfoder är viktiga delar i en foderstat, men räcker  
inte som energikälla. Den extra energi som är nödvändig ges oftast i form 
av kraftfoder. Kraftfodrets energi koncentration kan ökas med foderfett  
eller stärkelse, men eftersom vommen har en begränsad förmåga att  
omsätta stora mängder av dessa näringsämnen, kan för mycket fett eller  
stärkelse ge upphov till hälsoproblem hos korna.

Balanserar RP/PBV
Betfor är bra om man vill balansera foderstater med högt RP-värde 
eller höga PBV-värden. I foderstater med 170 - 200 gram RP/kg ts är 
det en god idé att använda sig av Betfor för att balansera proteinet åt 
rätt håll och för att förse mikroberna med lättlösliga kolhydrater, som 
det finns gott om i Betfor. Dessa gör det lättare för mikroberna att ta 
hand om det överskott på protein som bildas i vommen när ensilaget 
har ett högt proteinvärde. Betfor är även bra för de mjölkproducenter 
som har för lite struktur i foderstaten, eftersom Betfor fungerar både 
som grovfoder och kraftfoder.

Med Betfor får kon den effektiva ”fiberenergin” 
samtidigt som hela foderstaten balanseras.  
Kon mår bättre – och ger mer mjölk. 
Kan det bli bättre? 


