Hestefolden
Forestil dig en indhegning, der forbliver
grøn hele året og er uden bare pletter af
jord. Drømmen for alle hesteejere.
Uheldigvis er virkeligheden ofte en anden.
Grønne indhegninger til heste er sjældne.

Horse Master
Det ideelle græsvalg til hestefolde
•Speciel formulering til hesteindhegninger
•Velegnet til afgræsning og slæt
•Groft græs, rig på struktur
•Holder til hesteridning

Afgræsning/
Hø/Slæt
Permanent
Kortvarig

Egenskaber
Tørstofudbytte/total afgræsning
Tørstofudbytte/total slæt
Tørstofudbytte/forår
Tørstofudbytte/sommer
Den rigtige sammensætning er vigtig
Grunden til at problemet forekommer, kan ændres. For det første er indhegninger til heste ofte tilsået
med en græsblanding, der er bestemt til kreaturer. Med dette foretager hesteejere et ubevidst forkert
valg. En hest har et helt anderledes bid end en ko. Køer bruger tungen til at trække græsset ind i
munden. Heste gør det anderledes – de æder med læberne. På den måde er heste i stand til æde
græsset meget kort, selv under vækstpunktet for græsplanter. Som et af resultaterne ved forkert valg af
græsblanding, vil genvæksten af græsset være meget langsomt og give plads for uønskede græsser og
ukrudt. På den måde bliver grønsværens levetid begrænset dramatisk.
Intensiv brug
En anden vigtig egenskab, som har en afgørende effekt på kvaliteten af indhegningen, er hestenes
adfærd. Dyrene er fulde af energi og dagen starter sædvanligvis med et sprint i indhegningen. Hvert
sprint kan forårsage enorme skader på grønsværen. Af den grund er en kompakt grønsvær med en
meget stor tolerance over for slid og en god evne til at genoprette skaderne, de vigtigste karakteristika
af en ideel græsblanding til hesteindhegninger.
Sammensætningen gør forskellen
Det er indlysende at sammensætningen af den rigtige blanding til hesteindhegninger er meget vigtig.
Persistens og en kompakt grønsvær er kun få af de karakteristika, som man skal være opmærksom på.
Også græssets vækstpunkt skal være meget lav. Det vil give en meget bedre genvækst efter en tæt
afgræsning af heste. Det er endvidere vigtigt, at fordøjelsen af græsset ikke sker for hurtigt, derfor skal
græsset bidrage med tilstrækkeligt struktur. Dette gælder ved afgræsning, men også ved slæt til hø eller
ensilage.
Horse Master – valget til enhver hesteindhegning
For at opnå en nydelig grønsvær i enhver hestefold, har Barenbrug lavet en ideel græsblanding: Horse
Master. Sorterne i denne blanding så vel som græsarterne er specielt velegnet til heste. Horse Master
giver en græs med tilstrækkelig struktur, lav vækstpunkt og en fortrinlig kompakt grønsvær med stor
slidtolerance. Hesteejere, som elsker deres dyr kan ikke leve op til disse ting uden Horse Master.

Tørstofudbytte/efterår
Resistens over for kronrust
Hurtig forårsudvikling
Tørketolerance (roddybde)
Vinterhårdførhed
Persistens
Foderenheder (FE) pr. kg tørstof
Sukkerindhold
Fiberindhold (NDF)
Proteinudbytte
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Tørstofindhold

