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Välj Bulk eller Hård-Pack Beställ senast 15 april
För bästa pris – beställ hela behovet!

HP-Massa® – ökar lönsamheten  
med en femma per ko och dag



Trots de senaste årens stora vädervariationer, 
kan vi konstatera att  HP-Massa fortsätter att 
leverera avkastning. ”Turbo-effekten” består  
och trots att man köper in HP-Massa blir netto- 
vinsten en femma mer per ko och dag.  
– Minst! 
 
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 med en femma per ko och dag. Rena ”turbo-
effekten” med andra ord!

Grunden i foderstaten 
Det kloka är att låta HP-Massa utgöra grunden i fodersta-
ten. 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 mjölk-
drivande effekt.

 

  HP-Massa® 
– en lönsam ”mjölkturbo”

Säkra en så högavkastande mjölk- 
produktion som möjligt. Beställ HP-
Massa, Sveriges främsta ”mjölkturbo”!

”Kort Varsel-kund” 
Möjlighet till extra rabatt, läs mer i prislistan !



Beställ hela behovet 
– få maximal rabatt

 

Beställ hela behovet senast  
15 april – det ger maximal rabatt!

Delbetala upp till 9 månader!

Beställning 
före 15 april

Leverans 
sept-dec

Vinter-
utfodring 

Sommar-
utfodring Installning

Ny leverans av 
HP-Massa sept-
kampanjslut 

2 02 0 2 02 1

Omsättbar energi 12,8 MJ
AAT 100 g
PBV - 69 g
NDF 338 g
Råprotein  108 g
Kalcium 8,8 g
Fosfor 0,8 g
TS 27 % 

Näringsinnehåll per kg ts 
enligt  ”Fodermedelstabell 
för idisslare 2003”

Tänk framåt när du beställer HP-Massa. Faktiskt ända till 
installningen 2021. Volymen bör alltså täcka vinterutfod-
ringen 2020/21, sommarutfodringen 2021 och install-
ningen på hösten samma år. D v s fram till nästa leverans 
av HP-Massa, vilket sker i oktober- december 2021. 
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.  
 
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 15 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 
naturens nycker som avgör hur mycket HP- Massa vi kan 
producera. 

Dela upp betalningen
För att du ska kunna dra nytta av maximal rabatt, erbjuder 
vi möjligheten att dela upp betalningen – ända upp till 
9 månader. Du kan alltså lugnt beställa hela ditt behov 
och få maximal rabatt utan att behöva betala ”allt på 
ett bräde”. Säg bara till om delbetalning i samband med 
beställningen. 
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HP-Massa i Bulk ger lägsta pris
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. 

Uttag vinter: Minst 10-15 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. 

HP-Massa i Hård-Pack – kräver ingen silo 
Med HP-Massa i Hård-Pack räcker det med en plan, hård-
gjord 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 sommar-
utfodringen. Hård-Pack kan öppnas 4-6 veckor efter 
inläggning (se anvisning på Hård-Pack). 

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

Välj Bulk eller Hård-Pack

HP-Massa® – ökar lönsamheten 
med en femma per ko och dag


