Hestefold
Græs, der benyttes som grovfoder, har stor
indflydelse på hestens sundhed. Men
græsset skal også kunne holde til at blive
galoperet på og sikre en flot, grøn fold
året rundt. Derfor skal græsfrøblandingen
være sammensat specifikt til heste.

Horse Master
En stærk, grøn fold til din hest
•Rigeligt græs til afgræsning
•Meget stærkt græstæppe som følge af RPR-teknologi
•God genvækst
•Mindre risiko for sandkolik
•Det lækreste græs til din hest
•Lavt fruktanindhold - mindre risiko for forfangenhed
•Også egnet til får, æsler og alpakaer

Slæt
Afgræsning
Permanent
Intensiv

Egenskaber
Tørstofudbytte/total afgræsning
Tørstofudbytte/forår
Tørstofudbytte/efterår
Hurtig forårsudvikling

En smuk, grøn fold med et stærkt græstæppe og græs nok til, at din hest kan græsse hver dag. Det er en
drøm for enhver hesteejer. Desværre ser man mange heste gå på bare folde – eller på folde med græs,
der er beregnet til kvæg. Det kan medføre en række forskellige sundhedsproblemer. Derfor har
Barenbrug udviklet Horse Master®.
Horse Master® er en afbalanceret græsfrøblanding. En Horse Master® fold har et stærkt græstæppe og
græsarter med hurtig genvækst, masser af struktur og et lavt indhold af fruktan.
Rigeligt græs til afgræsning
Ved daglig græsning er det vigtigt, at din hest går på en fold med tilstrækkeligt græs og et stærkt
græstæppe. Det sikrer et godt græsudbud til din hest og forebygger de sundhedsproblemer eller
skader, der kan opstå, når hesten løber på en bar fold. For at opfylde disse krav har vi udviklet Horse
Master® med RPR. I en fold med Horse Master® kan du ubekymret lade din hest nyde
græsningssæsonen.
Meget stærkt græstæppe som følge af RPR-teknologi

Vinterhårdførhed
Foderenheder (FE) pr. kg tørstof
Fiberindhold (NDF)
Tørstofindhold
Tørstofudbytte/total slæt
Tørstofudbytte/sommer

Som følge af den unikke RPR-teknologi kan et Horse Master® græstæppe klare ekstrem betrædning.
RPR sørger for et naturligt netværk af horisontale rodskud. Dette netværk danner så at sige græslagets
betonmåtte. I stedet for løse græsplanter, såsom almindelig rajgræs, har hver græsplante fra RPR et link
til andre planter og jorden. Derudover er græsset selvhelende som følge af RPR-teknologien. Græsset
fra Horse Master® lader sig ikke bare trampe ned og kan udmærket klare løb gennem græsfolden.

Resistens over for kronrust
Tørketolerance (roddybde)
Persistens
Sukkerindhold
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God genvækst
Heste afgræsser græs næsten helt ned til rødderne. Græsserne i Horse Master® har sammenlignet med
standardgræsser et lavt vækstpunkt. Vækstpunktet sørger for, at græsset vokser hurtigt frem igen efter
afgræsning. Således undgår du, at der opstår bare pletter i græsfolden og at ukrudt etablerer sig.
Mindre risiko for sandkolik
Du ønsker, at din hest skal græsse sikkert. Vær derfor opmærksom på bare pletter i græstæppet. Da din
hest indtager mere sand på en græsfold med mange bare pletter, øges risikoen for sandkolik. Det
meget stærke græstæppe kombineret med den hurtige genvækst af Horse Master® forebygger dette.

Hestefold
Græs, der benyttes som grovfoder, har stor
indflydelse på hestens sundhed. Men
græsset skal også kunne holde til at blive
galoperet på og sikre en flot, grøn fold
året rundt. Derfor skal græsfrøblandingen
være sammensat specifikt til heste.

Det lækreste græs til din hest
Græssets smag og kvalitet afhænger af, hvilke græsarter der vokser på græsfolden. Horse Master® er
sammensat af velsmagende græsarter af høj kvalitet, såsom almindelig rajgræs, timoté, engrapgræs og
rød svingel. Ukrudtsgræsser, såsom almindelig rapgræs, enårig rapgræs og kvik, gror imidlertid overalt
og påvirker græsfoldens kvalitet og smag i negativ retning. Det stærke græstæppe, der dannes med
Horse Master®, gør det vanskeligere for disse uønskede græsser at etablere sig.
Lavt fruktanindhold - mindre risiko for forfangenhed
Græsset producerer fruktan om foråret, når der er mange solskinstimer kombineret med kolde nætter.
Fruktan er et kulhydrat (en sukkerart), som hestens tarmsystem har svært ved at nedbryde. Heste, der
indtager meget fruktan, har en øget risiko for at blive forfangne. Græsarterne i Horse Master® er
udvalgt efter deres lave fruktanindhold.

Slæt
Afgræsning
Permanent
Intensiv

Egenskaber
Tørstofudbytte/total afgræsning
Tørstofudbytte/forår
Tørstofudbytte/efterår
Hurtig forårsudvikling
Også egnet til får, æsler og alpakaer
Horse Master® er også egnet til folk, som har får, æsler eller alpakaer som hobbyhold.

Vinterhårdførhed

Specifikationer

Foderenheder (FE) pr. kg tørstof

Udlægsperiode fra:
Udlægsperiode til:
Udlægsmængde/ha, nytilsåning:
Udlægsmængde/ha, oversåning:

februar
oktober
80
40

Sammensætning
30%
20%
20%
15%
15%

Alm. Rajgræs (lavt fruktanindhold)
Alm. Rajgræs (sportstype med RPR®)
Engrapgræs
Rødsvingel
Timote

Fiberindhold (NDF)
Tørstofindhold
Tørstofudbytte/total slæt
Tørstofudbytte/sommer
Resistens over for kronrust
Tørketolerance (roddybde)
Persistens
Sukkerindhold
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