Vår Stallpellets er
et bra miljøvalg

Maria Gretzer og Singular

Lyst, fresht og lett å arbeide med
Maria Gretzer har hatt stor internasjonal suksess innenfor sprangridning. Hun har også vært sjef for det svenske sprangridningslandslaget. I dag er hun A-trener, i
Sverige og utenlands, samt utnevnt til de aktives representant i FEI, det internasjonale idrettsforbundet for
hestesport.
Hjemme i Tygelsjö står hestene på SCAs Stallpellets.
Maria påpeker at Stallpellets gir lyse og freshe stallbokser som det er lett å arbeide med.
– For oss har jobben i stallen blitt betydelig enklere
med Stallpellets. Én person kan løfte sekkene alene.
Møkkingen går lettere enn med f.eks. kuttspon, for det
fester seg ikke like mye strø på gjødselen. Det gjør at
gjødselhaugen ikke må fjernes like ofte, og dette gir en
skikkelig kostnadsbesparelse!

– Det er mye lettere å børste ut Stallpellets fra halene.
Strøet holder seg lyst og fresht og støver veldig lite.
Det er dessuten miljømerket med Bra Miljöval.
Stallpellets er utviklet spesielt for dyrehold, og det er
forskjell på vanlig fyringspellets og Stallpellets. Stallpellets er laget for å suge opp best mulig og være lette
å møkke.
- Til hestetransport synes jeg Stallpellets er helt outstanding, lett å ta med og en sekk rekker til to spiltau.
Vi pleier også å ta det med på konkurranser. Hvis det
er ekstremt bløtt der vi staller opp, bruker vi Stallpellets
for å suge opp den verste væten og danne en madrass
i bunnen.

Hestene våre er noe av det fineste vi har. Vi steller dem
med ømhet og gir dem det beste. Strøet de står på er
også viktig. Du vil vel gjerne ha en deilig, myk og stabil
seng til hesten, mindre støv og en gjødselhaug som vokser
langsomt? Og samtidig verne om hestens helse og miljøet?
Da er SCA Stallpellets det rette strøet for deg og hesten din!
Stallpellets er fremstilt med fokus på optimal oppsugingsevne og rask nedbryting til sagspon når du tilfører
vann. Derfor presses Stallpellets løst og blandingen av
gran- og furuspon er utprøvd gjennom tester for at produktet skal få best mulig oppsugingsevne.
SCA Stallpellets inneholder ingen tilsetninger. Råvaren
kommer fra våre store skogeiendommer og andre bærekraftige skogbruk i Norrland. Vi har kontroll med hele
råvarekjeden
SCA Stallpellets er dessuten miljømerket med Bra Miljöval.

Slik bruker du SCA Stallpellets
Til ny seng

6–8 sekker er en passelig mengde til en boks på 10 m2.

Alternativ 1

Tøm sekkene med SCA Stallpellets i den rengjorte og
tomme boksen/spiltauet til gulvflaten er dekket.
Fordel Stallpelletsen i boksen/spiltauet med f.eks. en
høygaffel. Det kan se lite ut, men blir desto mer etter at
du har vannet. Vann direkte på pelletsen i boksen.
Vann helst med varmtvann, for da løses pelletsen fortere
opp, men kaldt vann fungerer også. Passende vannmengde er ca. 10 liter pr. sekk. Når vannet suges opp,
sveller Stallpelletsen og brytes ned til sagspon slik at
volumet øker kraftig.
Det kan være nødvendig å jevne ut flaten etter behov.
Hvis ikke alle pellets har løst seg opp, kan du vanne litt
til.

Alternativ 2

Et godt alternativ hvis du skal legge inn en ny seng om
vinteren, er å løse opp pelletsen i f.eks. en trillebår først
og legge den inn ferdigsvellet.

Alternativ 3

Fordel sekkene i boksen. Gjør et langsgående snitt og
ha 10 liter vann i hver sekk. Når pelletsen har svellet
ferdig, trekker du ganske enkelt av papirsekken og sprer
sponet utover i boksen.

Daglig vedlikehold

Etter møkking, som er enkelt med SCA Stallpellets
siden så lite av middelet følger med gjødselen, fyller du
på Stallpellets etter behov. Du kan fylle på vannet eller
tørr Stallpellets. På den måten styrer du fuktinnholdet
i sengen. Vanligvis går det med 1–2 sekker pr. uke,
avhengig av hvor stor boksen er, hvor renslig hesten
er og hvor mye den oppholder seg inne.

SCA Stallpellets til andre dyr
Vår Stallpellets fungerer utmerket
også til kaniner, sau, høns mfl. Du
bløter opp pelletsen på samme
måte som til hestene. Stallpellets
er også et miljøvennlig alternativ
til kattesand. Til kattetoalettet
bløter du imidlertid ikke opp pelletsen. I stedet er det den pelletsen som er brutt ned du tømmer
ut etterpå.
Les mer på sca.com/stallpellets.

Godt å vite!
De som bruker SCA Stallpellets trekker
frem disse fordelene:

Støvfritt etter vanning, et rent naturprodukt uten
tilsetninger. Det er lett å møkke og tidsbesparende, minimalt med strø følger med gjødselen Lett
å transportere, lagre og håndtere. Stallpellets har
høy oppsugingsevne, er tilgjengelig året rundt og
økonomisk. Dessuten har Stallpellets-sengen hatt
en positiv effekt på flere hester som tidligere har
hatt problemer med liggesår eller hoste.

Hva er forskjellen mellom Stallpellets og
vanlig fyringspellets?

SCA Stallpellets er mykpresset med en spesiell
blanding av gran og furu for å få best mulig oppsugingsevne, rask nedbryting til finfordelt spon
og et lyst og fresht stallmiljø. Fyringspellets har
fokus på energiverdi og fasthet.

Derfor vannes Stallpellets

SCA Stallpellets er sagspon med høy oppsugingsevne. For å minimere frakt- og lagringskostnadene er sponet presset sammen til tørr pellets.
Du tilsetter fukt i form av vann. På den måten
styrer du også selv underlagets fuktinnhold. For
hester med hoste eller tørre hover kan man velge
å vanne litt ekstra innimellom. Hvis det er vinter
med høy luftfuktighet, kan man velge å vanne
mindre for at underlaget ikke skal bli for bløtt.
En vannet seng er ikke mettet. Vanlig råspon har
et fuktinnhold på ca. 50 %, pelletsen har et fuktinnhold på 8 % og etter vanning er fuktinnholdet
rundt 30 %, følgelig fortsatt lavere enn for vanlig
råspon.

Freshere stallmiljø og
lett å arbeide med
Ingen tilsetninger
Utviklet for dyr
Fungerer bra også med kaldt vann
Fremstilt for optimal oppsugingsevne
Svensk kontrollert råvare
Lett å ta med

SCA Stallpellets er bra for
hestenes helse, gir et godt arbeidsmiljø
i stallen og enklere håndtering. Dessuten
er SCA Stallpellets miljømerket med
Bra Miljöval.
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Forhandlere

Kundeservice +46 611-244 26
pellets@sca.com
sca.com/stallpellets
facebook.com/stallpellets

