HP-Massa®
– en oslagbar ”mjölkturbo”

Beställ senast 19 april

HP-Massa
– en högaktuell ”mjölkturbo”
®

Kostnadsökningar för mjölkproduktionen gör
det än mer angeläget att prioritera en så god
intäkt som möjligt. Och det gör HP-Massa
genom sin ”turbo-effekt” – trots att man köper
in HP-Massa blir resultatet en fin nettovinst.
Mer in, mer ut

HP-Massa är nämligen både grov- och kraftfoder. Högt
energiinnehåll med god smaklighet resulterar i att kon
äter med god aptit. Och kon äter dessutom mer, både av
HP-Massa och vallfoder.
Och nu kommer nyckeln till ”turbo-effekten”: En ko som
äter mer producerar också mer mjölk, vilket innebär att
varje ko ger högre intäkt.
Samtidigt kan man dra ner på kraftfodret, tack vare
HP-Massans kombinerade egenskap som kraft- och grovfoder med högt energiinnehåll.
Summan blir att trots att man köper in HP-Massa, så ökar
nettointäkten. Rena ”turbo-effekten” med andra ord!

Grunden i foderstaten

Det kloka är att låta HP-Massa utgöra grunden i
foderstaten. Då kommer en stor del av grovfodergivan,
2,5-3 kg ts, bestå av ett grovfoder med jämn och hög
smältbarhet. Det leder till högre energikoncentration
i totalfoderstaten, högre mjölkavkastning och bättre
lönsamhet.
En extra trygghet är att HP-Massa alltid har samma
sammansättning, hög kvalitet, smaklighet och mjölkdrivande effekt.

Tänk framåt när du beställer HP-Massa.

Faktiskt ända till installningen 2023. Volymen bör alltså
täcka vinterutfodringen 2022/23, sommarutfodringen
2023 och installningen på hösten samma år. D v s fram
till nästa leverans av HP-Massa, vilket sker i oktoberdecember 2023. Genom att beställa hela behovet
samtidigt, drar du full nytta av vår kvantitetsrabatt på
bekräftad volym och kan sänka priset med upp till
10 öre per kg ts.

Näringsinnehåll per kg ts
enligt ”Fodermedelstabell
för idisslare 2003”
Omsättbar energi
AAT
PBV
NDF
Råprotein
Kalcium
Fosfor
TS

12,8 MJ
100 g
- 69 g
338 g
108 g
8,8 g
0,8 g
27%

Säkerställ behovet
för hela säsongen
För bästa planering – leveransbesked
redan i juni

För din egen planering är det naturligtvis viktigt att veta
vad du har att räkna med. Därför garanterar vi dig ett
bindande leveransbesked redan under juni månad, under
förutsättning att du beställt senast den 19 april. Då vet
du exakt vilka kvantiteter HP-Massa du kan räkna med.
Bra och stabila odlingsförhållande har gjort att vi kan
beräkna produktionen ganska väl. Men ytterst är det
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Vinterutfodring

Sommarutfodring

naturens nycker som avgör hur mycket HP- Massa vi kan
producera.

Dela upp betalningen

Vi erbjuder möjligheten att dela upp betalningen – ända
upp till 9 månader. Du kan alltså lugnt beställa hela ditt
behov utan att behöva betala ”allt på ett bräde”. Säg bara
till om delbetalning i samband med beställningen.
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Välj Plansilo eller Hård-Pack

HP-Massa i Plansilo ger lägsta pris

HP-Massa i Hård-Pack – kräver ingen silo

Tänk på att för en säker lossning av HP-Massa ska kunna
ske, håll ordentligt avstånd till lastbilarna.

Med HP-Massa i Hård-Pack räcker det med en plan, hårdgjord yta där Hård-Packen kan ligga. Vi tar hand om allt det
praktiska – levererar HP-Massa och fyller Hård-Packen på
plats med våra specialmaskiner. Det enda du behöver göra
är att täcka avslutningen med sand och hela Hård-Packen
med fågelsskyddsnät för säkrast möjliga lagring. Hård-Pack
ger perfekt lagring och en lagom stor snittyta för sommarutfodringen. Hård-Pack kan öppnas 4-6 veckor efter
inläggning (se anvisning på Hård-Pack).

Transport/Leverans

Uttag: >700 kg/dag, vid vinterklimat räcker 500 kg/dag.

Har du ledig Plansilo att lägga HP-Massa i, får du absolut
lägsta pris per kg ts. Hanteringen är enkel och rationell
och du får hög inläggningskapacitet per dag (300 400 ton). Lagringshöjd max 2,2 m. Silon kan öppnas
4-6 veckor efter inläggning.

Arbetsmiljö

Leverans sker normalt med bil + släp (24-meters ekipage). Är Plansilon svårtillgänglig kan du beställa lastväxlare
mot en avgift. Tänk på att det skall vara bra mottagningsförhållande på gården. Vägarna och området fram till
platsen där HP-Massa ska lagras skall vara farbara för
lastbilar som väger ca 64 ton. Tänk på att grusa upp och
lägga igen hålor i vägen vid regniga och leriga förhållanden. Vid vinterväglag, var noga med att skotta och grusa
så att lastbilarna kan komma fram.

Nordic Sugar AB, 205 04 Malmö. Tel 040-53 70 00.
www.hpmassa.se

Uttag vinter: Minst 10-12 cm av hela ytan på 2 dagar.
Uttag vår, sommar och tidig höst: Samma mängd på
1 dag.
OBS! Betong i nyare silo är basisk = högt pH-värde.
Detta kan störa ensileringsprocessen. Ett bra skydd är
att täcka även botten med plast. Rådgör gärna med
din betongleverantör angående eventuell försegling
av betongen.
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