
  Større mælkeproduktion
– med den ægte vare 

PULPETTER®
 Pulpetter fra Nordic Sugar

– nøglen til øget
mælkeproduktion og sunde dyr

De tørre facts

Pulpetter indeholder de letfordøjelige og energirige fibre, der  
er nødvendige for en høj mælkeproduktion, og som samtidig er 
med til at sikre dyrenes velfærd.

Fysiske data: Det indeholder Pulpetter:
Typiske værdier i tørstof (TS)

Pillediameter 6-8 mm
Pillelængde Maks. 50 mm
Smuldprocent 3-6%, typisk 5%
Tørstof Typisk 90%

Fordøjelige cellevægge 69,9 % i TS
Råprotein 9,6 % i TS
AAT p 20 kg TS 96  g/kg i TS
PBV p 20 kg TS -66  g/kg i TS
Fedt 1,2 % i TS
Træstof 20,1 % i TS
Aske 7,0 % i TS
Sukker (Saccahrose) 5,9 % i TS
Calcium  11,4  g/kg TS
Fosfor 1  g/kg TS
Magnesium 2,3  g/kg TS
FE, kvaeg (EFOS) 1  FE/kg TS
NEL p 20 kg TS 6,25  MJ/kg TS

Kilde: Håndbog for Kvæg 2009, 
NorFor fodermiddertabel 2009 

Pulpetter forhandles af foderstofhandlere over hele landet.
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Pulpetter® – kort fortalt Lagring og håndtering

Pulpetter fra Nordic Sugar

•  Dansk kvalitetsprodukt

•  Højt indhold af letfordøjelige cellevægge  

 – 62%

•  Højt AAT- og lavt PBV-indhold

•  Tørstofindhold på ca. 90%

•  Mindsker miljøbelastningen

•  Medvirker til høj dyrevelfærd og større  

 mælkeproduktion

•  Høj, ensartet kvalitet med minimalt spild

•  Meget velsmagende

Pulpetter fra Nordic Sugar er et rent  
og sundt fodertilskud
Den store produktion af roesukker i Danmark 
giver naturlige forudsætninger for at udvikle 
og producere forædlede kvægfoderprodukter af 
biprodukter fra sukkerroeproduktion.
 Nordic Sugar fremstiller roepiller enten som 
Kosetter eller Pulpetter. Kosetter er et reg. vare-
mærke for danske roepiller, hvor der er tilsat ca. 
35% roemelasse. Pulpetter er et foderstofprodukt, 
der består af tørret og pelleterede roefibre.
 Pulpetter er udviklet af Nordic Sugar som en 
helt “ren” roepille uden tilsætningsstoffer og er 
karakteriseret ved en meget høj, ensartet og stabil 
kvalitet. Pulpetter anvendes enten som energi- og 
fiberkilde i kraftfoderblandinger eller direkte til 
udfodring.

En kombination af gode egenskaber
Pulpetter består af letfordøjelige cellevægsstoffer 
– cellulose, hemicellulose og pektin. Pektinen 
nedbrydes hurtigt og næsten fuldstændigt i vom-
men og forsyner koen med hurtigt tilgængelig 
energi. Cellulosen og hemicellulosen nedbrydes 
med forskellig hastighed og frigiver energi over 
en længere periode. Denne sammensætning er 
meget positiv for vommens mikroorganismer og 
resulterer i god dyrevelfærd og en mere lønsom 
mælkeproduktion.

Forholdet mellem Pulpetters proteinindhold er 
samtidig et godt udgangspunkt for et afbalanceret 
PBV-indhold i den totale foderration.

Pulpetter formindsker ammoniak- 
udslippet
Pulpetter hjælper vommens mikroorganismer til 
at udnytte proteinet i den totale foderblanding 
mere effektivt og giver dermed mulighed for 
foderblandinger med et lavere totalt råprotein-
indhold. Det betyder mindre ammoniakudslip  
og mindsker miljøbelastningen.

Ved al håndtering af foder skal man stræbe efter at holde en så god hygiejne som muligt. 
Dette gælder også for Pulpetter. Pulpetter skal lagres tørt (den relative fugtighed bør ikke 
overstige 65%, og ventilationen skal være god).

Lagring af Pulpetter i silo
Ved lagring i silo bør man jævnligt udtage  
Pulpetter. Tragten skal være tilstrækkelig stor, 
således at tømningen gøres nemmere. Runde  
siloer har sædvanligvis større tragter end firkant-
ede. Siloen bør rengøres en gang pr. år. Rengørin-
gen og tømningen bliver nemmere, hvis der findes 
en mellemvæg i siloen. Så kan du nøjes med at 
tømme en side ad gangen og rengøre den.

Lagring af Pulpetter på plant lager
Ved lagring af Pulpetter skal underlaget være tørt. 
Vær opmærksom på risiko for kondens.

Intern transport af Pulpetter
Har du allerede et internt transportsystem, så 
passer dette oftest også til Pulpetter. Ellers kan din 
leverandør sikkert foreslå en passende løsning.

Anvendelse af fodervogn
Fodervogne bliver mere og mere almindelige.  
Har du en fodervogn, kan du med fordel anvende 
denne til Pulpetter. Er vognen udrustet med skrue,
skal der muligvis skiftes til en med mindre  
diameter. Tal med din leverandør.


