& STRØ

AJ Energi & Strø - strøelse af 100% rapshalm
Rapsstrøelsen er danskforarbejdet, varmebehandlet, bakteriefri og med minimal støv indhold.
Strøelsen har en ekstrem sugeevne, hvilket betyder, at overfladen altid er tør og giver et bedre
miljø i stalden.
Kan anvendes alle steder og ofte med stor fordel, når det gælder
tid/mængde/økonomi – sammenlignet med f.eks. spåner eller halm.
AJ-Rapshalmpiller - velegnet til strøelse i hestebokse, da pillerne er bakterie– og støvfri.
Endvidere er det nemmere med den daglige udmugning, da der er mindre materiale, der
skal flyttes og dermed også en mindre mødding.
Produktet giver hesten en velplejet boks, binder ammoniaklugten og mindre
gødningsmængde. Har en ekstrem sugeevne. Positiv effekt på ”sur stråle” og kolik. Nogle
heste anvender det som hvileleje. Ved opstart af boks anvendes 5 cm lag af rapshalmpiller i
hele boksen. Efterstrøs ca. 1 gang om ugen.
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Rent naturprodukt og varmebehandlet.
Ekstrem sugeevne. Altid tør overflade, da det suger fra bunden.
Blødt fjedrende underlag. Nogle heste anvender det som hvileleje.
Bedre miljø i stalden, binder ammoniak og minimere fluer.
Binder ikke fast i beton, letter rengøring/vask betydelig.
Nemt at håndtere og nem daglig udmugning.
Minimal mødding ca. 35 % som er hurtigt omsætteligt i marken.
Billig i brug.
I pilleform 8 mm.

Årsforbrug hest: ca. 1.000 kg pr. boks.
Årsforbrug pony: ca. 500 kg pr. boks.
AJ-Transport strøelse er et helt unik produkt til hestetransport. Rapsstrøelsen er et rent
naturprodukt. Strøelsen har en ekstrem sugeevne, hvilket betyder, at overfladen altid er tør
og derigennem sikres et skridsikkert underlag for hesten under transporten.
AJ-Transport er, til forskel fra AJ-Rapshalmpiller som bruges i hesteboksen, fremstillet som et
granulat. AJ-Transport har derfor den fordel, at den ikke vil trille rundt i traileren under kørsel.
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