Paardenweide
Gras als ruwvoer is van grote invloed op
de gezondheid van een paard. Maar het
gras moet ook zeer goed bestand zijn
tegen een sprintje in de weide en het hele
jaar een mooie groene weide geven.
Hiervoor moet een graszaadmengsel
specifiek voor het gebruik door paarden
samengesteld zijn.

Horse Master
Een sterke groene weide voor jouw paard

Maaien
Beweiden

•Voldoende gras om te weiden
•IJzersterke zode door RPR technologie
•Goede hergroei
•Minder risico op zandkoliek
•Het lekkerste gras voor jouw paard
•Minder risico op hoefbevangenheid door laag
fructaangehalte
•Verrijk je Horse Master® weide met kruiden
•Ook geschikt voor schapen, ezels en alpaca's

Voldoende gras om te weiden
Voor dagelijkse weidegang is een mooie groene weide met een sterke zode belangrijk. Hiermee heb je
een goed grasaanbod voor je paard en voorkom je gezondheidsproblemen of blessures tijdens een
sprintje in een kale weide. Om aan deze eisen te voldoen hebben we Horse Master® met RPR
ontwikkeld. In een Horse Master® weide kun je jouw paard zonder zorgen laten genieten van het
weideseizoen.
IJzersterke zode door RPR technologie

Door de unieke RPR technologie kan een Horse Master® grasmat tegen extreme betreding. De RPR
zorgt voor een natuurlijk netwerk van horizontale uitlopers. Deze vormen als het ware de betonmat van
je graszode. In plaats van losse grasplantjes, zoals traditioneel Engels raaigras, heeft ieder grasplantje
van RPR een link naar andere plantjes en de bodem. Bovendien is het gras door de RPR technologie
zelfherstellend. Het gras van Horse Master® laat zich niet zomaar vertrappen, en kan uitstekend tegen
sprintje door de wei.
Goede hergroei
Paarden grazen gras heel kort bij de wortels af. De grassen in Horse Master® hebben in vergelijking tot
standaard grassen een laag groeipunt. Het groeipunt zorgt ervoor dat het gras na begrazing weer snel
aangroeit. Hiermee voorkom je dat er kale plekken in de weide ontstaan en onkruiden zich gaan
vestigen.
Minder risico op zandkoliek
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Je wilt je paard veilig weiden. Let daarom op voor kale plekken in je wei. Doordat je paard in een
weide met veel kale plekken meer zand binnen krijgt neemt het risico op zandkoliek toe. De ijzersterke
zode in combinatie met de snelle hergroei van Horse Master® voorkomt dit.
Het lekkerste gras voor jouw paard
De smaak en kwaliteit van de paardenweide wordt bepaald door de grassen in de weide. Horse
Master® is samengesteld uit smakelijke en hoogwaardige grassen zoals Engels raaigras, timothee,
veldbeemd en roodzwenk. Onkruidgrassen, zoals ruwbeemd, straatgras en kweek, groeien echter
overal en beïnvloeden de kwaliteit en smaak van de weide negatief. Door de sterke zode van Horse
Master® krijgen onkruiden en ongewenste grassen geen kans om zich te vestigen.
Minder risico op hoefbevangenheid door laag fructaangehalte
Grassen produceren fructaan in het voorjaar bij veel zonuren in combinatie met koude nachten.
Fructaan is een koolhydraat (een suikersoort) die door de darmen van paarden slecht wordt verwerkt.
Paarden die te veel fructaan binnen krijgen hebben een verhoogde kans op hoefbevangenheid.
De rassen in Horse Master® zijn geselecteerd op een laag fructaangehalte.
Verrijk je Horse Master® weide met kruiden
Je kunt je Horse Master® weide verrijken met kruiden. Voor extra smakelijkheid en een positieve invloed
op de gezondheid van je dieren is het kruidenmengsel Tasty Herbs een goede keus. De diepe
beworteling van de kruiden zorgt ervoor dat je paardenweide met kruiden ook beter bestand is tegen
droogte.
Ook geschikt voor schapen, ezels en alpaca's
Horse Master® is ook geschikt voor mensen die voor hun hobby schapen, ezels of alpaca’s houden.

Specificaties
Zaaien vanaf:
Zaaien tot en met:
Zaaidichtheid/ha inzaai:
Zaaidichtheid doorzaai:

februari
oktober
80 kg
40 kg

Samenstelling
30%
20%
20%
15%
15%

Engels raaigras (voedertype met laag fructaangehalte)
Engels raaigras (sporttype met RPR®)
veldbeemdgras
roodzwenkgras
timothee
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