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Stro pellets

Stro pellets is een strooisel dat in Nederland steeds vaker gebruikt wordt. Gemalen stro wordt 

ontstoft en op hogere temperatuur samengeperst. De kleine brokjes die hieruit ontstaan wor-

den pellets genoemd. Bij contact met vocht vallen de pellets uit elkaar zodat er een mooi zacht 

absorberend bed ontstaat.  

Door de hoge productietemperatuur zijn de pellets tijdens het productieproces geheel bacterie- 

en schimmelvrij. 

Stro pellets zijn geschikt voor zowel paarden, vee als pluimveehouderij. 

Voor de levering van stropellets heeft Agri-Dealers een aantal gecertificeerde producenten gese-

lecteerd in Oost Europa. De strenge selectie heeft plaats gevonden op basis van de continuiteit 

in kwaliteit en de levering van grote hoeveelheden.

Hierdoor bent u altijd gegarandeerd van kwalitatief hoogwaardig strooisel waarbij u kunt kiezen 

uit hard geperste pellets, zacht geperste pellets of de crushed pellets.  

Crushed pellets
Agri-Dealers kan u tevens voorzien van kwaliteit crushed 

pellets. Crushed pellets zijn op dezelfde wijze geprodu-

ceerd als de normale stropellets alleen worden deze na 

productie weer geplet zodat er wat fijnere deeltjes pel-

let ontstaan. De crushed pellets worden met name in de 

pluimveehouderij gebruikt aangezien de normale pellets 

voor eendagskuikens wat te groot zijn.  Ook als de nor-

male pellets gegeten worden door paarden of pony’s dan 

kunnen de crushed pellets een hele goede vervanger zijn.
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Voordelen

Zuinig in verbruik• 

Natuurlijk product• 

Hoge vochtopname• 

Grote keuze uit verpakkingen• 

Concurrerende prijzen• 

Keuze uit harde, zachte of crushed pellets.• 

Verpakkingen

Zakgoed 15 of 16kg• 

Bigbag 500 of 550kg• 

Bigbag 1000 of 1100kg• 

Verbruik per stal van 10m2

Een geheel uitgemeste stal voorzien van  ongeveer 10 zakken pellets.• 

Wekelijks een zak bijstrooien• 

4 maal per jaar de gehele stal uitmesten• 

Voor een stal van 10m2 is bij correct onderhoud ongeveer 1350kg per jaar nodig.• 


