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 Hay
Græs til hø eller græsensilage
•Græs til hø eller græsensilage
•Det sundeste græs til din hest
•Højt græsudbytte

Afgræsning/
Hø/Slæt
Permanent
Kortvarig

Egenskaber

Græs til hø eller græsensilage
Hø eller græsensilage er en vigtig del af din hests foderration. Mindst 60 % af rationen skal bestå af
grovfoder. Rationer til heste med et lavt energibehov kan endda bestå helt af grovfoder. Horse Master
Hay er udviklet specifikt til produktion af hø og ensilage. Det består af græssorter, der er velegnede til
heste og samtidig sikrer et højt græsudbytte.
Horse Master Hay egner sig kun til græsmarker til høslæt. Græsmarker med Horse Master Hay kan ikke
bruges til græsning.
Det sundeste græs til din hest
Horse Master Hay giver hø med et højt indhold af effektive fibre og en god foderværdi. Græsserne i
Horse Master Hay, er nøje udvalgt og tilpasset efter brugen til heste. Der er udviklet sorter med et lavt
indhold af fruktan specielt til denne blanding. Et lavt fruktanindhold i grovfoder er vigtigt for at
forebygge sundhedsproblemer såsom forfangenhed.
Heste skal tygge deres grovfoder grundigt for at sikre, at deres mave-tarm-system fungerer optimalt.
Derfor er Horse Master Hay sammensat af græssorter med et højt indhold af effektive fibre, f.eks.
hundegræs og strandsvingel. Græssorten engrottehale i græsfrøblandingen gør græsset ekstra
velsmagende. Horse Master Hay giver det sundeste og mest velsmagende grovfoder til heste.
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Umådelig højt høudbytte
En græsmark med Horse Master Hay giver gennemsnitligt mellem 10 og 12 ton hø pr. hektar. I praksis
er der observeret endnu højere udbytter. Blandingen er sammensat, så den giver et godt udbytte på
mange forskellige typer jord. Selv i tørre områder producerer græsmarken store mængder græs – op til
30 % mere end standardgræs til køer. Med god styring kan en græsmark med Horse Master Hay holde
i mere end fem år.
Horse Master Hay kontra naturhø
Naturhø anses af mange for at være sundt, men i praksis er det ikke tilfældet. Det skyldes bl.a., at
naturhø oftest kommer fra ugødet jord. Græs, der ikke gødes, giver hø med en ubalanceret
sammensætning. Tilsætning af kvælstof (N) får græsplanterne til at producere protein. Hvis græsset ikke
får kvælstof nok til at producere protein, danner det fruktan og giver hø med et højt fruktanindhold, der
er uegnet som hestefoder. Naturhø kan også indeholde giftige planter, f.eks. engbrandbæger
(Jacobaea vulgaris). En græsmark med Horse Master Hay indeholder et konstant udvalg af græssorter,
som med den rigtige styring giver et forudsigeligt resultat og sikrer kvaliteten af grovfoderet til din hest.
Med naturhø er kvaliteten meget usikker.
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