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AJ Energi & Strø - strøelse af 100% rapshalm - tilsat zeolit

Rapsstrøelsen er et danskforarbejdet rent naturprodukt, varmebehandlet / SPF-godkendt, 
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 Energi & Strø  /  Holtevej 19  /  7490 Aulum  /  Danmark    
TLF.: +45 40789625  /  MAIL: info@ajenergi.dk  /  WEB: www.ajenergi.dk  

 
AJ-Strømel - Unik som strøelse til smågrisehuler i farestier. Produktet bliver liggende, holder bunden 
tør og har vist sig at være effektiv mod diarre, navlebrok og ledbetændelse. 

• Ekstrem sugeevne - deraf tørt miljø for smågrise.
• Strømel bliver liggende i smågrisehulerne.
• Meget blødt materiale med deraf mindre fare for små rifter.
• Strømel minimerer navlebrok og ledbetændelse.
• Bedre sundhed og miljø i stalden / binder ammoniaklugt.
• Binder ikke fast i beton, letter rengøring/vask betydelig.
• Giver en homogen gylle – hurtigt omsættelig i mark.
• Anerkendt til rode- og beskæftigelsesmateriale.
•	 Forbrug ca. 4 kg pr. kuld i farestien.

AJ-Kross Grov - er velegnet som strøelse og rodemateriale til grise, søer og slagtesvin. 
Ligeledes et godt produkt til dybstrøelse/aflastningsstier. 

• Ekstrem sugeevne med deraf følgende lavt forbrug.
• Positiv effekt mod hale- øre og flankebid.
• Effektiv ved omvendt lejeareal.
• Bedre sundhed og miljø i stalden / binder ammoniaklugt.
• Binder ikke fast i beton, letter rengøring/vask betydelig.
• Giver en homogen gylle – hurtigt omsættelig i mark.
• Anerkendt til rode- og beskæftigelsesmateriale.
• Udfodres nemt med foderanlæg.

Clinoptilolite zeolit - godkendt til økologi.
• Naturlig binding af ammoniak, kemisk, fysisk og biologisk. 
• Øget kvælstof indhold i gødningen og mindre udvaskning. 
• Holder på kvælstoffet i rodzonen, indtil planterne er klar til at udnytte det. 
• Ved indtagelse: positiv effekt på mave/tarmsystem, øger protein optagelsen. 


