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Det fugtige vejr i Danmark gør det meget svært at få høet tørt nok!
Derfor opnåes den bedste kvalitet med

kunsttørret hø
”Min hest kan ikke tåle hø fordi den får hoste af hø”. 
”Efter jul plejer mit hø støve”. Disse sætninger hører vi ofte og  
desværre vælge mange hesteholdere hø fra på grund af disse  
årsager. Hø er et godt grovfoder, hvis det er lavet af ordentlig 
græs, og hvis det er fremstillet på den rigtige måde.

 
Støv i hø stammer ofte fra skadelige svampesporer som dannes, 
hvis høet ikke er tørt nok ved presningen. Sol og varme er ikke 
tilstrækkelig til at lave hø, luftfugtigheden skal også passe. 
Ved kunsttørret hø er det muligt at styre processen og få høet 
tørt nok. Derudover er der andre parametre ved tørreprocessen 
der er afgørende for succes.
 
Vi laver analyser af alt vores hø på laboratorier i England og 
Tyskland. 
På nedenstående kan der ses analyser på indholdet på skadelige 
svampesporer på almindelig hø købt på markedsvilkår og ind- 
holdet på skadelige svampesporer i vores kunsttørret hø.  

Vores hø bliver lavet på græsmarker, som er i omdrift hvilket 
betyder de er fri for skadelige planter.
Græsset er udvalgt med henblik på lavt sukkerindhold.

Fordele ved kunsttørret hø

➜  Flot farve

➜ Kan anvendes til ’hoste heste’ på grund af lavt støvindhold.

➜  Mange fine dele fra græsset da det ikke er faldet af på  
marken under mange vending.

➜  Ingen skadelig skimmelsvampe på grund af  kontrolleret 
tørstofindhold.

➜  Mindre mængde støv fra jord på marken på grund af færre 
vendinger.

➜  Kan holde sig gennem hele vinteren på grund af en kontrol- 
leret proces med korrekt tørring.

➜  Vitaminerne bibeholdes

Vi lave kunsttørret hø i rundballer med en diameter på 120 cm 
og en vægt på 250 kg. 
Desuden laver vi kunsttørret hø i små baller med en vægt på  
ca. 15 kg.

Har du spørgsmål til vores hø eller wrap  
så kontakt os endelig.

Hø købt på markedsvilkår:

Vores kunsttørret hø:


