
Forklaringen er ganske naturlig
En ko som æder mere producerer også mere 
mælk, hvilker giver højere indtægt. Samtidigt 
kan kraftfoderandelen reduceres pga. det 
høje energiindhold i HP-Pulp. Summen er at 
HP-Pulp kan bidrage til en øget nettoindtægt. 
Med andre ord ren turboeffekt 

 
HP-Pulp en solid grundkomponent 
i grovfoderet
Vi anbefaler, at HP-Pulp udgør en grund-
komponent i foderrationen, således at 2 – 3 kg 
tørstof består af grovfoder med letfordøjelige 
cellevægge og højt energiindhold. Korrekt 
ensileret HP-Pulp af roefibre er foder af en 
ensartet høj kvalitet, og HP-Pulp kendetegnes 
ved en god ædelyst, gavner vombakterierne 
og er i sidste ende mælkedrivende til gavn  
for lønsomheden.

HP-Pulp er noget så unikt som både et grovfoder og kraftfoder med højt  
energiindhold og en god smag. Resultatet bliver at koen med god appetit æder  
mere af den samlede foderration.

HP-Pulp Danmarks bedste mælketurbo
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HP-Pulp i bulk giver laveste pris!
Du får HP-Pulp til den laveste pris, når du ensilerer i plan-
silo. Håndteringen er enkel og rationel med høj indlæg-
ningskapacitet.  
Lagringshøjde maks. 1,80 m, og siloen kan åbnes 4-5 uger 
efter indlægning af HP-Pulpen.
  
Udtagning: Mindst 10-15 cm af hele snitfladen  på 3 dage. 
 
OBS Beton i nyere siloer er basisk = højt pH. Dette kan 
forstyrre ensileringsprocessen. Sørg for at plastikken 
føres helt til bunden af plansiloen.

HP-Pulp kræver ingen silo!  
Øst for Lillebælt undt. Bornholm tilbydes HP-Pulp i 
Hårdpak.
HP-Pulp i Hårdpak kræver kun et jævnt, plant og kørefast 
areal, hvor hårdpakken med cirka 150 tons kan ligge.  
Vi tager hånd om alt det praktiske. Vi leverer HP-Pulpen 
pakker Hårdpakken på den anviste plads. Du skal blot have 
2 lægter klar til lukning af posen og lægge sand oven på 
poselukningen.
Det anbefales at beskytte Hårdpakken med fuglenet.
Hårpakken kan åbnes 4-5 uger efter indlægning.
 
Udtagning: vinter min. 400 kg/dag; sommer min.  
700 kg/dag.

OBS De første dage efter leveringen, skal du holde særligt 
øje med, at Hårdpakken bliver af med dannede ensilerings-
gasser gennem medfølgende envejsplastventiler.

Vælg HP-Pulp til silo eller Hårdpak
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