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Infoblad Crushedpellets:                            
een ideaal alternatief voor elk stalstrooisel. 

INHOUD VERPAKKING: 

Deze Pallet bevat 60 zakken “Crushed stropellets”gebroken strokorrels in zakken van 14 kg/zak. 

 

"Crushed stropellet" –geplette strokorrels: 

Wij leveren de unieke "Crushed" –geplette strokorrels. Dit zijn de standaard tarwe stropellets maar dan in 

kleine stukjes gebroken (2-3 mm lengte). Het grote voordeel van de "Crushed" -pellets t.o.v. de standaard 

strokorrels is dat ze een veel groter reactief oppervlak hebben. Dit houdt simpel gezegd in; dat ze veel 

sneller vocht absorberen, hierdoor sneller uit elkaar vallen, met als resultaat dat er eerder een zacht strobed 

ontstaat dan met de standaard strokorrels. Met name voor paardenstallen is dit een groot voordeel, omdat 

men de paarden niet graag op "biks/brokken" zet.  

Wanneer de geplette stropellets in contact komen met vocht, zoals urine, vallen de stropellets zeer snel uit 

elkaar en nemen sterk in volume toe. Er ontstaat een mooi comfortabel bed van fijn vermalen stro. 

 

De voordelen van Crushed stropellets op een rijtje: 

* crushed stropellets gaan tot 3 x langer mee dan 

gehakseld stro; 

* absorptie vermogen van ruim 400% aan vocht;  

*sterk absorptievermogen aan geur; 

* ruim de helft minder mest dan bij lang stro; 

* ruim de helft minder mest dan bij houtkrullen, vlas; 

* forse reductie van arbeid bij het uitmesten van de stal; 

* composteert binnen 6 - 8 weken, 100% biologisch     

   afbreekbaar; 

* gemaakt van uitsluitend 100% natuurlijk tarwestro; 

 

 

Gebruiksaanwijzing voor paardenstallen: 

Bij een box van 9m2 gebruikt u dus zo'n 6-7 zakken Crushedpellets van 14kg. Strooi de zakken uit over de 

stal en laat ongeveer 25cm aan de wanden vrij. U hoeft dit strooisel niet nat te maken, er ontstaat vanzelf een 

mooi bed van stromot. 

Onderhoud van de paardenstallen: 

In de eerste week: Verwijder dagelijks de mestballen, hark daarna de stal goed door.  

Vanaf de tweede week: dagelijks de mestballen en de doornatte plekken verwijderen. Het licht vochtige 

gedeelte kunt u simpel door het droge heen harken, en alles luchtig doorharken. Afhankelijk van of uw paard 

netjes is of niet, vanaf de tweede week de hoeveelheid nat strooisel wat u verwijdert aan te vullen, doe het 

nieuwe strooisel onder het nog goede ‘oude’ strooisel. 

Attentie: de Crushed stropellets dienen enkel en alleen gebruikt te worden als stalstrooisel. Zeolite Product 

is dan ook niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade voor toepassingen anders dan hierboven 

beschreven "Bedoeld gebruik". 
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