
 

MCP värmebehandlad Rapshalm  
 
MCP Rapshalm finns i flera olika olika varianter. Den är utvecklad i Danmark och Sverige och är ställd under 
SPF´s* höga krav på godkända hygienvärden. Rapshalmen dammar minimalt och har många 
användningsområden. 
Rapshalmen är en ren naturprodukt som har extrem absorptionsförmåga vilket betyder att ytan alltid är torr 
och resulterar i en bättre stallmiljö. MCP Rapshalm binder 3-4 gånger sin egen vikt och volym. Tillsätt MCP 
Zeolit för maximal ammoniak- och toxinbindning. Absorptionsförmågan av ammoniak bidrar också till ett ökat 
gödselvärde. MCP Rapshalm kan användas till grisar, kor, kycklingar/höns, minkar, får, hästar och husdjur. 
Rapshalmen kan användas tillsammans med t.ex. spån, halm och torv.

Idag producerar vi 4 olika SPF godkända produkter. 

 
MCP-Rapshalm till hästar  
Rapshalm är mycket lämplig till strö i hästboxar, pelletsen är bakteriefri med minimalt damminnehåll, tillsätt 
vatten vid behov. 
Rapshalmen skapar en hygienisk bra miljö i boxen. Underlättar den dagliga utmockningen, då det blir mindre 
material som ska flyttas och därmed även mindre gödselstack. 
Rapshalmspellets kan suga upp tills det blir orange/helt mörkbrunt. 
 
Användande: Vid uppstart i boxen används ett 5 cm lager av rapshalmspellets i hela boxen. Pelletsen 
sväller ca 3-4 gånger. Avlägsna dagligen hästspillning och blöta fläckar. Efterströs ca 1 gång i veckan, 
bibehåll ett lager på 10-12 cm. Årsförbrukningen är ca 1.000 kg per box/häst. Önskas ökad reducering av 
ammoniak strö MCP Mockalätt i område med urin.  

• Värmebehandlad enl SPF
• Ren naturprodukt
• Extrem absorptionsförmåga 3-4 ggr sin egen vikt/volym
• Vid förhårdnader i bädden ”skaka” loss kakorna och blir en mjukbädd igen
• Mjukt och fjädrande underlag
• Lätt att hantera
• Suger från botten
• Alltid torr yta
• MCP unika egenskaper binder toxiner och ammonium 
• Minskar ammoniaklukten
• Bättre stallmiljö
• Minskar flugor
• Bränner inte fast i betong, underlättar tvättning/rengöring avsevärt. 
• Enkel daglig utmockning.
• Snabb kompostering i marken
• Högre gödselvärde
• Dryg användning, låga totalkostnader 
• I pelletsform 8 mm
 
 
* SPF/SUS är en organisation som ställer stora krav på tillverkare av foder och strö mm 
och är ett krav för att överhuvudtaget sälja till den Danska svinproduktionen.
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