Foderkorn.dk
Køb og salg af foderkorn
Vi skal have fyldt vores nye siloer, og vil derfor
gerne købe dit korn

Har du hvede, byg, rug eller triticale, så kontakt os for et godt tilbud

Vi er centralt beliggende på midtsjælland mellem Ringsted og Haslev
Spar tiden på landevejen, ved at handle lokalt
De gode tilkørselsforhold sikrer dig kort ventetid og lav transportomkostning
Vi tilbyder de bedste priser for din høst
Vi har attraktive salgspriser på både store og små partier

Kiær Agro
Førslev Skolevej 17, 4690 Haslev

Din lokale kerneforretning
www.foderkorn.dk | 6137 8787 | info@foderkorn.dk

Foderkorn.dk
Køb og salg af foderkorn
Kom godt i gang

Kvaliteten

Kiær Agro tilbyder både køb
og salg af foderkorn.

Når vi handler korn, bliver
der altid taget prøver, som
sendes til certificeret laboratorium.

Uanset om du ønsker at købe
eller sælge korn, aftaler vi på
forhånd pris, kvalitet og forventet mængde.
Skal vi købe dit korn, kan vi
aftale en pris med det samme,
eller du kan vælge at prisen
aftales senere.
Vi kan således tilbyde at oplagre og passe på kornet for
dig, indtil du ønsker at handle.

Transport

Afregning

Dette sikrer at du bliver afregnet i forhold til den aftalte kvalitet.

Alle ind og udvejninger bliver
registreret på vores certificerede brovægt, så vi er sikre på de
leverede mængder.

Vores moderne kornanlæg sikrer kvaliteten ved tørring, beluftning og rensning.

Du afregnes herefter automatisk.

Du vil opleve at vi stiller krav
til kvaliteten af det korn vi køber. Det samme gælder naturligvis det korn vi sælger.

Vores håndteringspriser for tørring og rensning er meget attraktive, og du vil typisk opleve
at vores samlede afregningspriser generelt er bedre end vores
konkurrenters.

Du kan vælge selv at varetage
transporten, eller du kan lade
os stå for det hele.
Vi kan tilbyde alle former for
transport, også container til
brug under høsten, eller sugning fra lager eller presenning
på mark.
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