HORSEWRAP®
NÄR BARA DET BÄSTA DUGER

När bara det bästa duger!
Konserverat grovfoder i balar har under de senaste åren blivit alltmer uppmärksammat
som hästfoder och ökar stadigt i popularitet inom hästbranschen. Tack vare ensilagets
högre näringsinnehåll och smaklighet så har detta till stor del ersatt kraftfoder hos många
hästägare, och intresset för ensilage som ett alternativt foder ökar stadigt i Europa.

Hälsosamt för hästen
Ensilering konserverar fodrets näringsinnehåll och hästarna
får under hela året tillgång till ett foder vars egenskaper
ligger nära betesgräsets.
Dessutom är hanteringen av ensilagebalar ofta betydligt mer
hygieniskt än höhanteringen som ofta är dammig och kan ge
både hästarna och den som sköter utfordringen allergiska
besvär.
Det ställs andra krav på ensilage till hästar än på ensilage för
nötkreatur. TS-halten (torrsustans) bör vara mellan 50-65 %.
Därför har HorseWrap högre riv - och punkteringsstyrka.
Dessutom hanteras hästfoder över stora avstånd då hästägare
oftast inte har egna gårdar, vilket innebär att balen är utsatt
för mer hantering och risken för skada som punkterar balen
ökar. För att säkra den extra hanteringen är HorseWrap
utvecklad för att ge extra skydd mot punktering och
nötningsmotstånd.

Utvecklad i samarbete med SLU

Grovfodertillhast.se

HorseWrap har utvecklats och testats i samarbete med

Tillsammans med Sara Muhonen på Equi-Nutrition driver

experter från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och

vi hemsidan grovfodertillhast.se för att erbjuda råd och

hästägare runtom i Skandinavien.

information baserat på nuvarande kunskap och forskning.

Forskning gjord av SLU och praktiska erfarenheter visar

Sara Muhonen har disputerat vid Institutionen för

att ensilage är ett utmärkt foder för hästar.

Husdjurens Utfodring och Vård (SLU) med avhandlingen
‘Metabolism and Hindgut Ecosystem in Forage Fed Sedentary
and Athletic Horses’.

PRODUKTDATA
Dimensioner
250 mm x 0.025 mm x 1800 m
300 mm x 0.025 mm x 1800 m
360 mm x 0.025 mm x 1500 m
365 mm x 0.035 mm x 1000 m
750 mm x 0.025 mm x 1500 m

Färger
Vit
Eco Green

Förpackning
250 mm – 48 rullar/pall
300 mm – 36 rullar/pall*
360 mm – 30 rullar/pall
365 mm – 30 rullar/pall
750 mm – 15 rullar/pall*
*750 mm finns tillgänglig i
Contractorwrap förpackningslösning
(utan låda).
300 mm endast tillgänglig i
Contractorwrap förpackningslösning
(utan låda).
Alla produkter har vattenskyddad
pappersbobin förutom 750 mm i
Contractorwrap förpackningslösning
(utan låda) som är med plastbobin.

Baserat på den kunskap vi fått genom våra
samarbetspartners, har vi utvecklat vår premium
Horsewrap produkt för att täcka de speciella krav som
ställs på grovfoder till hästar.
Optimerad för stråstyvt gräs och tuffa förhållanden   
SLU-testad med hög ensilagekvalitet och låga förluster
Speciellt utvecklat recept för punkterings- och
rivtålighet
Passar alla maskiner och både för rund- samt
fyrkantsbal

Viktigt:
Hantera rullarna varsamt för att undvika skador, speciellt kanterna. Skador kan
resultera i att filmen går av vid inplastning. Förvara filmen mörkt och svalt.
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Effektiv och hållbar
grovfoderproduktion
Vi känner till prövningarna och utmaningarna under skördesäsongen och
vi kan stödja dig med vår mångåriga erfarenhet.
Om du behöver hjälp med din grovfoderproduktion är våra ensilage-experter
och tekniska support där för att stödja dig att förbättra din avkastning,
effektivitet och hållbarhet - över hela världen.
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APE Europe´s mål är att öka återvinningen
av lantbruksplast genom införandet av
nationella insamlingssystem (NCS) över hela
Europa.

