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

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

AJ-Kross Grov - strøelse til høns og kyllinger både friland og økologi mv.
 
Strøelsen suger fra bunden, og deraf skabes der hurtigt en tør overflade, som vil forblive 
porøs og løs. Det er et blødt og tørt underlag at gå på, som skåner trædepuderne. Kyllinger/
høns ”sandbader” gerne i produktet. AJ-Kross Grov binder ammoniak og indkapsler møg og 
derved opleves et bedre miljø i fjerkræhuset. Rapsstrøelsen binder ikke fast i betonen - det vil 
derfor lette rengøringen betydeligt. 

• Ekstrem sugeevne, som minimere varmeforbruget.
• Blødt underlag - ekstrem skånsom overfor trædepuder / reducere svidningsskader.
• Begrænser plukninger. Mere ro i stalden. ”Sandbadning”.
• Ingen bakterier eller svampesporer.
• Nem at håndtere. Kan fremføres via flexsnegl.
• Binder ammoniak og indkapsler møg, deraf bedre miljø i fjerkræhuset.
• Nem udmugning - binder ikke fast i beton, lettere rengøring/vask betydeligt.
• Hurtig omsætteligt i marken.
• Fjerkræhuset opvarmes inden udlægning af strøelsen.

Slagtekyllinger: Opstart med 2 cm. Ved gulvvarme lidt mindre.
Løsgående høns: Opstart med 3-5 cm.

Hønniker: 2½ - 3 kg pr. m2.
Æglæggende høns: 3 kg pr. m2.
Slagtekyllinger: 2 kg pr. m2

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. 

 
 


