
Spagnumstrøelse med MASSER af fordele!

NORDIC StaldStrø
Tørvestrøelse til hestebokse

� Giver en madras der er fast, fjedrende og lun.

� Binder ammoniak så lugtgener reduceres KRAFTIGT

� Minimerer støvgener (en fordel for allergiheste)

� Bedre økonomi end ved brug af halmstrøelse

� Store jordforbedrende egenskaber

� Modvirker vækst og spredning af bakterier

Totaløkonomi - halmstrøelse kontra Nordic StaldStrø*

ONLINE KØB

Totaløkonomi - halmstrøelse kontra Nordic StaldStrø*

Kontant besparelse: kr. 34.220,- pr. sæson  
Sparet plads til opbevaring: 78 m2 plads

Arbejdstiden: Mere end halveres

*Kilde: Hest & Rytter 

Halm som strøelse Nordic StaldStrø

Indkøb af strøelse pr. sæson

(10 heste x 7 kr. x 243 

dage) kr. 17.010

(10 heste x 3 kr. x 243 dage) 

kr. 7.290,-

Bortskaffelse af mødding 3.500 0

Samlet udgift pr. sæson 20.510,- 7.290,-

Samlet tidsforbrug til 

udmugning

14 timer x 35 uger =           

490 timer

6 timer x 35 uger =             

210 timer

Samlet udgift pr. sæson incl. 

arb. løn til udmugning

20.510 +( 490 timer x 75 

kr./time) = 57.260,-

7.290 + (210 timer x 75 

kr./time) = 23.040,-

Nødvendig plads til opbevaring 

af strøelse

100 m
2

stablet i 3 meter 

højde

22 m
2

stablet i 2.05 meter 

højde



Testet for ammoniakabsorbering og sugeevneTestet for ammoniakabsorbering og sugeevne

Tekniske data:Tekniske data:

Nordic StaldStrø leveres i bulk, 50 eller 100 m3, volumenvægt 240-300 kg/m3.

Nordic StaldStrø findes i 2 fraktioner:
5-50 mm - grov fiberrig, til dyb strøelse
0-25 mm - mellemfin til sengebåse o.l.

Nordic StaldStrø er testet for ammoniak absorbering og sugeevne:

AnvendelseAnvendelse

NORDIC STALD KEMI A/S

Industriparken 15 6630 Rødding

Telefon 74848706 Mobil 40148705

www.nordicstaldkemi.dk

Nordic StaldStrø er en spagnumstrøelse med meget stor evne til at opsuge og binde urin 
og gødning. Det betyder at husdyrene får et lunt, blødt og rent leje. 

Ved etablering lægges et lag på 5-10 cm i boksen. Vedligehold sker herefter ved at der 
dagligt fjernes møg (med en spångreb er det nemt at adskille møget, der ligger på 
overfladen af tørvelaget). Efter behov fjernes desuden våde områder, hvis hesten 
urinerer samme sted hver gang. Den våde tørv fjernes helt og hullet udfyldes i forbindelse 
med udjævning af overflade. Derudover skal der ikke fjernes bundlag. Et par gange pr. 
uge efterstrøs med et tyndt lag nyt tørv oven på den gamle tørv.

Læg mærke til at Nordic StaldStrø absorberer 100% ammoniak og at der kun skal ca. 15 
kg. Nordic StaldStrø til at opsuge 10 l. vand mod 70 kg. halm!

Resultatet er entydeligt! Nordic StaldStrø overgår langt andre typer strøelse på ALLE 
punkter! 


