Bet-Mix

– den smakliga succén
för nötköttsproducenter
i Skåne!
På bara några år har Bet-Mix
blivit ett foder att räkna med för
skånska nötköttsproducenter.
Bet-Mix är en smaklig, energirik foderprodukt som består av
betbitar och gröna växtdelar och
har en ts-halt på 20-22%.
Under betkampanjen 2019 fortsätter vi att leverera denna produkt
till nötköttsproducenter i Skåne.

Färsk eller ensilerad
Bet-Mix kan med fördel ensileras i silo
eller limpa, men också utfodras färsk.
Eftersom produkten är så ”kortstråig”
kan det vara svårt att packa på traditionellt sätt. Enklast sker dock packningen
med lastmaskinens skopa, varefter den
täcks med plast och sand.

Tillgång
Produkten är volymmässigt relativt liten
och därmed svår att förutse, men vi
räknar med en produktionskapacitet på
ca 10.000 ton under kampanjen 2019.

Beställning
Du som är intresserad av Bet-Mix kan
ange ditt behov (de månader du önskar
leverans) på bifogade portofria blankett
och returnera den till oss.
Vi vill gärna ha den i retur senast den
27 juni. Detta för att vi skall kunna leveransplanera innan kampanjstart.

Pris

TYPISKA VÄRDEN
TS		
Energi
Råprotein
Växttråd
NDF Fiber
Aska, HCL ouppl.
Kalcium Ca
Fosfor P
Kalium K
Magnesium Mg

22
11,8
60
120
300
47
8
1,8
7,4
1,2

%
MJ
g/kg ts
g/kg ts
g/kg ts
g/kg ts		
g/kg ts
g/kg ts
g/kg ts
g/kg ts

Vi återkommer med leveransbesked i
början av september!

Du kan välja att få Bet-Mix levererad fritt
hem till gården i poster om ca 39 ton vara
= ca 7.6 ton ts per lass. Det går också bra
att själv hämta den i Örtofta.
Postnummer:
210 00 - 299 99
300 00 - 379 99
380 00 - 381 99
382 00 - 385 99
386 00 - 387 99
388 00 - 395 99
570 30 - 570 80
Hämta själv

0:65 kr per kg ts
0:90 kr per kg ts
1:10 kr per kg ts
0:90 kr per kg ts
1:10 kr per kg ts
0:90 kr per kg ts
1:10 kr per kg ts
0:45 kr per kg ts
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