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Groot in Gras

Optimale gezondheid
van uw paarden
S

telt u zich eens voor. Een paardenweide
met het gezondste gras voor uw paard,
dat ook zeer goed bestand is tegen een
sprintje door de weide en het hele jaar
een mooie groene weide geeft. Dat kan.
Met Horse Master.

Gezondheid staat voorop
Bij de keuze van uw paardenvoeders staat
de gezondheid van uw paarden voorop.
Gras als ruwvoer vormt het grootste aandeel
in het rantsoen van uw paarden en is
van grote invloed op de gezondheid. Het
graszaadmengsel Horse Master is speciaal
samengesteld voor een optimale gezondheid.
Het mengsel bevat grassen die een lagere
energiewaarde en een lager fructaangehalte
hebben om hoef- en spierbevangenheid te
voorkomen.

Graszaadmengsels voor melkvee
vormen een risico voor paarden
Gras voor melkvee is voor paarden te
energierijk en veel te smakelijk. Zij eten
hiervan te veel met een groot risico op hoefen spierbevangenheid. Ook het eten van
fructanen kan leiden tot deze ziektes.

Voorkom zandkoliek met
Horse Master
Paarden eten met de lippen waarmee zij
het gras bijzonder kort afgrazen.
Horse Master bevat aangepaste grasrassen
met een zeer laag groeipunt, waardoor de
hergroei na afgrazen niet verstoord wordt.

De snelle hergroei voorkomt kale
(zand)plekken en hierdoor vermindert
het risico op zandkoliek sterk.

Extra structuurrijk gras
De rassen en soorten in Horse Master
produceren ruwvoer met extra structuur,
waardoor maag en darmen beter werken.

Sterke dichte graszode,
ook na een sprintje
De dag begint vooa de meeste paarden met
een sprintje door de weide. Het gras van
Horse Master voorkomt dat zoden in het
rond vliegen. Het mengsel is samengesteld
uit grasrassen, die perfect bestand zijn tegen
betreding of vertrapping. Deze rassen vormen
een dichte zode en herstellen zich snel bij
zware belasting. Zodoende krijgen zelfs
ongewenste onkruiden weinig kans zich te
ontwikkelen.

Conclusie
Voor de optimale gezondheid van uw
paarden heeft Barenbrug het ideale
grasmengsel samengesteld, Horse Master.
Rijk aan structuur en smakelijk, maar
tegelijkertijd niet te rijk aan energie en
met een laag fructaangehalte. Zo heeft
Horse Master de uitgebalanceerde
samenstelling voor een optimale gezondheid
van uw paarden. Bovendien produceert
Horse Master een sterke en mooie graszode,
die het risico op zandkoliek beperkt.
Uw weide wordt “een plaatje” met
paarden die blaken van gezondheid!

Teelthandleiding
Horse Master
O

m de groene zode ook groen te
houden, zijn grondbewerking, inzaai
en bemesting essentiële punten. Een goede
voorbereiding van de werkzaamheden en
juist gebruik van de grasmat geeft jarenlang
plezier.

Grondbewerking
Verdelg allereerst onkruiden als deze rijk
aanwezig zijn. Spit of ploeg het land hierna
op een diepte van 18 cm. Frees of hark de
grond vervolgens, zodat het land mooi vlak
ligt met een losse bovenlaag van 1 á 2 cm.
De grond is nu klaar voor inzaai.

Inzaai
Vernieuwing van grasland kan het best in de
maanden maart/april of augustus/
september plaatsvinden. In deze maanden
is de temperatuur van bodem en omgeving
optimaal en is er voldoende vocht aanwezig.
Dat is belangrijk voor de kieming van het
zaaizaad. Begin oktober is de uiterste
zaaitijd. Later zaaien geeft kans op
vorstschade. Gebruik voor inzaaien 80 kg
zaad per ha (8 gram per vierkante
meter). Zaai grote percelen in met een
zaaicombinatie. Kleine percelen kunnen met
de hand ingezaaid worden. Strooi hierbij het
graszaad gelijkmatig over het land en hark
het licht in. Door het land vervolgens te rollen
of aan te lopen ontstaat een goed kiembed.
Zodra het gras enkele centimeters lang is,
is nogmaals aanrollen aan te bevelen.
Hierdoor ontstaat een mooie dichte zode.

Doorzaai

Gebruiksadvies

Een bestaande grasmat kan ook opgeknapt
worden met Horse Master. Zorg vóór
aanvang van het doorzaaien dat het gras
erg kort afgemaaid of afgeweid wordt.
Maak vervolgens de bovengrond los met
een wiedeg, sleep of hark. Verdeel het
zaad over de oppervlakte en rol het land.
Voor grote oppervlaktes kan beter met een
doorzaaimachine worden gewerkt. Let
op: het slagingspercentage bij doorzaai is
aanzienlijk lager dan bij herinzaai. Dat wordt
veroorzaakt door de concurrerende werking
van de bestaande zode. Het is daarom aan
te bevelen om zeer vroeg in het voorjaar
(eind februari/maart) de paardenwei door
te zaaien.

Een nieuw perceel moet in het begin niet
te zwaar belast worden. De ondergrond
is vaak nog wat los en daarom gevoelig
voor betreden. Houd daar in het begin
rekening mee. Laat het nieuwe gras niet te
lang worden. Het kan beter enkele malen
licht afgeweid worden. Zo wordt een mooie
sterke zode verkregen. Daarna kunt u het
perceel volop gaan gebruiken, zowel maaien
als beweiden. Ook kan het perceel gebruikt
worden om in te rijden. U kunt ook schapen
of geiten op Horse Master-weide laten
beweiden. Samen met de paarden vreten ze
het gelijkmatig af.

Bemestingadvies
Voordat een perceel nieuw ingezaaid wordt,
kan het beste eerst een grondonderzoek
plaatsvinden. Op basis van dit
grondonderzoek kan dan een correctiebemesting uitgevoerd worden. Vaak zal een
aanvullende kalkbemesting noodzakelijk
zijn om de gewenste pH te krijgen.
Als onderhoudsbemesting kan het beste
gekozen worden voor een mengmeststof met
alle hoofdelementen.
Per jaar kan hier 1 á 2 kg per 10 m2
toegediend worden. Deze gift dient over het
gehele groeiseizoen verdeeld te worden.

Klaver, bloemen en kruiden
Paarden hebben structuurrijk voer nodig om
gezond te blijven. Structuur wordt vaak in
verband gebracht met klaver, bloemen en
kruiden. Dit is ten dele waar. Klaver brengt
geen extra structuur in paardenweide.
Het brengt wel extra stikstof in de weide
waardoor het gras harder gaat groeien.
Het gras wordt bovendien eiwitrijker. In
paardenweide moet worden voorkomen
dat klaver de overhand krijgt. Door het kort
afgrazen kan klaver zeer goed concurreren
met de grassen. Vaak krijgt klaver extra
groeikracht waardoor het gehele veld met
klaver komt te staan.

Groot in Gras

Dat is gevaarlijk voor paarden. Om die
reden heeft Barenbrug standaard geen klaver
in Horse Master gedaan. Wel kan het worden
toegevoegd. Bij het inzaaien dient er dan
± 2 á 3 kg Quartet klavermengsel per ha
meegezaaid te worden. Bloemen en kruiden
brengen wel extra structuur. Barenbrug heeft
deze niet standaard toegevoegd. De dichte
grasmat van Horse Master voorkomt dat
bloemen en kruiden veel kans maken.
Over het algemeen zijn bloemen en kruiden
maar éénjarig. Wilt u alsnog bloemen en
kruiden in de weide dan dienen ze ieder jaar
opnieuw gezaaid te worden. Vraag bij uw
zaadleverancier naar de mogelijkheden.

