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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 på minkfarmen.

Kan anvendes alle steder og ofte med stor fordel, når det gælder 
tid/mængde/økonomi – sammenlignet med f.eks. spåner eller halm.

AJ Energi & Strø  /  Holtevej 19  /  7490 Aulum  /  Danmark    
TLF.: +45 40789625  /  MAIL: info@ajenergi.dk  /  WEB: www.ajenergi.dk  

AJ-Kross Mink - strøelsen er ekstrem god at bruge på hvalpenettet. Når nettet bliver lidt 
smattet, tilføres produktet gennem overtråden på buret, og det lægger sig på hvalpenettet. 
Virker super effektivt. Tag altid produktet med rundt på farmen. Anvendelsen sikrer at tævens 
poter altid er rene, og der opretholdes et godt miljø omkring hvalpene.

Ved klargøring af rusen med en eller anden form for fødeindsats hældes 1 - 2 liter af 
produktet ned i rusen. Det giver en tør og blød rede. Samtidig bliver revnerne fyldt op, så 
man får en hel tæt redekasse (indsats). Tilfør derefter (grov) snittet halm i rusen, og den er 
klar til brug. Produktet gør, at du har en strøelse (bund) med stor sugeevne.

Ved evt. diarre tilføres en håndfuld af produktet ned i kassen gennem tråden i rusen, hvilket 
holder kassen tør.

Tidlig anvendelse på nettet sikrer en nemmere rengøring af hvalpenettet. Et væsentligt antal 
farme har de seneste år nydt godt af strøelsen fra AJ Energi & Strø.

• Rent naturprodukt og varmebehandlet.
• Ekstrem sugeevne. Altid tør overflade, da det suger fra bunden.
• Letter rengøring af hvalpenet betydeligt.
• Nem at håndtere.
• Minimere fluer. 

1 kg = 3L AJ-Kross Mink

1 Big Bag / 800 kg = 2400L

Ved brug af 1L pr. redekasse, slår 1 Big Bag á 800 kg til 2400 redekasser. 
Ved brug af 1,5L pr. redekasse, slår 1 Big Bag á 800 kg til 1600 redekasser. 

Ved brug af 2L pr. redekasse, slår 1 Big Bag á 800 kg til 1200 redekasser. 


