
 

KVALITETS 

STRØELSE  
til heste 

 

PREMIUM HORSE BEDDING 

  Bedre staldmiljø 

Bedre præstation 

+ Bedste staldmiljø af alle typer strøelse 

 

   + Billigst i brug af alle typer strøelse 



 

Anvendelse 
 

Xstraw pellets anvendes med fordel, som erstatning af alle andre typer strøelse til heste.  

 
Der anvendes 8-10 kg./m2 halmpiller til opstart af en boks, herefter suppleres med 15-30 kg./uge per boks. Det årlige for-
brug er 1.200-1.500 kg. per boks, dog afhængig af individuelle forhold. Ved opstart af boks kan pillerne med fordel vandes 
let med 10-15 l vand per 100kg piller, hvorefter de hurtigt går i opløsning, og hurtigt giver et blødt og fjedrende underlag. 
Materialet opsvulmer i alt ca. 700-800%, når pillerne efter nogle dages brug er gået i opløsning.  
 
Pillerne består af ren kvalitets halm, som ikke er skadelige for heste at indtage. Man bør dog være særlig opmærksom på 
hestenes adfærd, specielt ved anvendelse til forslugne eller sultne heste, og specielt når hestene indsættes i en ny opstar-
tet boks med uopløste piller, skal man være opmærksom på at hestene ikke indtager større mængder uopløste piller, da 
disse opsvulmer efter indtagelse. Når der er tilført uopløste piller, bør der være ud fodret med hø eller andet stråfoder.  
 
Boksen vedligeholdes dagligt og renses for klatter efter behov. Den bedste bund opnås med en fast madras på 5-10 cm, 
med et rent, løst og tørt top lag. Det er derfor vigtigt ikke af fjerne for meget materiale, eller vende bunden.  Når der er op-
nået en god madras bundmuges boksen ikke for ofte, men f.eks. en eller to gange årligt. 
 
 

Dansk produceret 
 

Xstraw pellets er fremstillet af 100% ren dansk halm, som er høstet under de bedste forhold, og opbevaret  

indendørs fra høst til pelletering. 
 

Produktet indeholder ingen bindemidler eller tilsætningsstoffer, udover evt. duft, hygiejne eller desinficerings midler som er angivet i 
produktbeskrivelsen. 
Halmen snittes og neddeles til fibre med den rette struktur optimalt til strøelse, hvorefter det presses til 8mm piller. Under presningen 
opnår halmen en høj temperatur, som sikre at der ingen svampespore eller smittefare er i de færdige piller. Efter presning afkøles 
pillerne, og renses for støv og mindre partikler, hvorefter de færdige piller pakkes og er klar til brug.  
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Fremtidens strøelse til heste 
 Xstraw pellets anvendes af elite sportsryttere, væddeløbsstalde, rideklubber, professionelle stutterier og 

hestehold, hvor staldmiljø og hestenes velfærd og præstationer samt totaløkonomi er afgørende. 

 

   + Halmpiller fremstillet af dansk kvalitets halm 

   + Varmebehandlet fri for svampesporer, toksiner og  smittefare  

   + Godt staldmiljø med lavt støv og ammoniak niveau 

   + Høj sugeevne 500-600% 

   + Bløde halmfibre sikre et fjedrende og tørt liggeunderlag med mere hviletid 

   + Minimere tidsforbrug og mødding 

   + Billigst i brug af alle typer strøelse 
       

Det daglige arbejde med halmpiller er nemmere end andre typer strøelse, og med et mindre spild end f.eks. med spåner og halm. 
Halmpillerne giver meget mindre mødding, og reducere omkostninger til bortskaffelse. 
 

Der kræves desuden mindre lagerplads, da forbruget per hest er mindre end to paller per år.  
Pallerne er indpakket, og kan opbevares udendørs. 
 

Halmpiller har den bedste total økonomi, i forhold til alle andre typer strøelse. 



Minimere omkostninger til mødding og bortskaffelse 
 

Skærpet krav til møddingspladser, og stigende priser på bortskaffelse af mødding, har de senere år betydet store omkostninger for 
større hestehold. 
 

Halmpiller giver mindst mødding af alle typer strøelse, og reducere både omkostninger til bortskaffelse, men reducere også 
omkostninger til anlæg af møddingsplads, da kravet til arealet af møddingspladsen er mindre.  Halmpiller reducere omkostningerne for 
bortskaffelse af mødding til 25% i forhold til halm, og 50% i forhold til spåner. 
 

Halmpille mødding er miljøvenlig og omsættes hurtigt,   møddingen kan udbringes som værdifuld gødning  
og jordforbedring, direkte på græsmark og folde uden gener. 
 

Bedre staldmiljø 
 

Xstraw pellets har et meget lavt indhold af støv, når de i fast form anvendes i boksen. Det er ved test af forskellige typer anerkendt 

strøelse konstateret, at halmpiller er det strøelse der afgiver den mindst mængde støv partikler, ved anvendelse og ved hestenes ophold 
i boksen. 
 

Halmpillerne har på grund af forbehandlingen og varmebehandling en meget høj sugeevne, på 5-6 gange sin egen vægt, og binder 
ammoniak og væske bedre end anden typer strøelse. Halmpiller giver en tør bund og nedsætter risiko for hov problemer, minimere 
ammoniak dampe, og forbedre derved staldmiljøet.   
 

Et godt staldmiljø, med lavt støvindhold og ammoniakindhold samt lav luftfugtighed, er alt afgørende for hestes velfærd og evne til at 
præstere deres bedste.  
 

En hest i hvile indånder 60-100 liter luft per minut, og er den luft hesten indånder i boksen ikke optimal, vil det påvirke hestens evner til 
iltoptagelse og nedsætte hestens præstationer. 
 

En hest under hård arbejde, skal optage store mængder ilt til musklerne via lungerne, og det er derfor alt afgørende, at hestens luftveje 
fungere optimalt.  
 

Bløde halmfibre sikre et fjedrende og godt liggeunderlag med mere hviletid 
 

Et godt staldmiljø er særdeles vigtigt for hestens præstationsmuligheder.  
 

 

BEDST I TEST 
 

Det Tyske ride magasin Pferde Regional har testet flere anerkendte typer strøelse til heste på det tyske marked, og kåret Halmpiller 
som BEDST I TEST baseret på indkøbspris, kvalitet, tidsforbrug og omkostninger til bortskaffelse af mødding. Testen blev foretaget over 
en længere periode i 4 forskellige stalde. 
  

Nedenstående er det økonomiske resultat af test omfattede et udpluk af strøelsesprodukter, som er tilgængelige i Danmark. 
 

Type Halmpiller Træpiller Tørv 
Hørsstrø/Hamp/
Raps/Halm snittet 

Halm Spåner 

Indkøbspris kr./kg 2,4 2,2 2,5 4,5 0,9 3,4 

Forbrug opstart kg 100 125 125 100 100 125 

Forbrug ugentligt kg 25 30 35 25 75 35 

Mødding per år m3 9,0 9,4 12,9 12,6 34,9 14,6 

Forbrug per md. gns. kr. 260 kr. 287 kr. 391 kr. 525 kr. 304 kr. 618 

Arbejdsløn per md. kr. 438 kr. 481 kr. 700 kr. 613 kr. 875 kr. 700 

Minut per dag 5 5,5 8 7 10 8 

Bortskaffelse af 
kr. 38 kr. 49 kr. 54 kr. 53 kr. 146 kr. 76 

mødding per md. 

Omkostning i alt per måned kr. 735 kr. 817 kr. 1.144 kr. 1.190 kr. 1.324 kr. 1.394 



 

Ingen skadelige toksiner i varmebehandlet halm 
 

Xstraw pellets halmpille strøelse indeholder ingen sundhedsfarlige stoffer eller svampesporer.  

Xstraw halmpille strøelse er udviklet og produceret til hestestrøelse, som sikre dig at strøelsen ikke indeholder sundhedsskadelige 
stoffer. 
 

Derimod indeholder strøelse fremstillet af træ forskellige allergifremkaldende og giftige stoffer, som kan være sundhedsskadeligt for dyr 
og mennesker. 
 

Dette skyldes at træ fra naturens side indeholder forskellige beskyttelsesmidler, for at beskytte træet mod skadedyr, svampeangreb og 
nedbrydning. Mængden af disse stoffer afhænger af træsorten og behandlingen af træet, som er anvendt til strøelsen. 
 

Træpiller og træpille smuld eller andre produkter fremstillet til brændsel, og hvor indholdet af støv og sundhedsskadelige stoffer ikke 
kendes, bør under ingen omstændigheder anvendes som strøelse, men bør anvendes til brændsel, som de er fremstillet til. 
 

Mange træpiller som anvendes som strøelse, er produceret som brændselspiller, og der er i brændsels piller ikke taget hensyn til 
indholdet af støv, og mængden af skadelige toksiner, som varierer afhængig af træsorter der er anvendt til fremstilling af pillerne.  
 

Træstøv og dampe fra træ er klarificeret som særligt sundhedsskadeligt, og kan forudsagde irritation af slimhinderne i øjne og luftveje, 
hoste, nedsat lungefunktion, samt en øget risiko for at få kronisk bronkitis. Træstøv kan udløse både allergi og astma. 

 

Der findes ingen regler som angiver grænseværdier for indhold af sundhedsskadelige stoffer i f.eks. strøelse som anvendes til dyr. 
Derimod findes der meget klarer arbejdsmiljøregler for mennesker, som i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med træ, 
herunder støv eller dampe fra træ. Træ betragtes ifølge arbejdsmiljøreglerne som særligt sundhedsskadeligt, og der skal derfor 
foretages nødvendige foranstaltninger, for at sikre personer mod støv og indånding af dampe fra træ.  Ansatte som i forbindelse med 
arbejde kommer i forbindelse med træstøv skal anvende åndedrætsværn.   
 

Yderligere information findes på http://www.xstraw.dk/info/stroelse-af-trae-kan-vaere-giftig.html 

  find os på www.facebook.com/XstrawPellets 
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Emballering og levering 
Xstraw pellets levere varmebehandlet halmpille strøelse i forskellige varianter, med eller uden forskellige tilsætningsstoffer, udviklet 

specielt til de forskellige behov afhængig af anvendelse.   
 

Indhold 
100% kvalitetshalm presset i 8mm piller. 
Vægtfylde ca. 550-650kg/m3 
 

Pakning 
Europalle 80x120, 28x16 kg i alt 448kg 
Europalle 80x120, 48x16 kg i alt 768kg 
Europalle 80x120, 56x16 kg i alt 896kg 
Europalle 80x120, 60x16 kg i alt 960kg 
 

Paller er plastomviklet og med top plast. 
 

Bigbags: 750 kg eller 1000 kg. 
 

Levering 
Leveres med sættevogn  
med aflæssertruck , 1 - 30 paller i hele Danmark. 

 
 

 
 

 

Produceret af: 
Xstraw ApS  
Askelunden 25, 4230 Skælskør - Danmark  
info@xstraw.dk   -  CVR 35534032 

Køb din strøelse hos din lokale foderstof leverandør 


