Horse Master

En stærk, grøn fold
til din hest

Horse Master
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 Masterfold har et stærkt græstæppe og græsarter med hurtig genvækst,
masser af struktur og et lavt indhold af fruktan.

Vedligeholdelse af din fold
God vedligeholdelse er vigtigt for at bevare en

Du kan selv tjekke, om der vokser uønskede

sund og stærk græsfold. Det sikrer et godt udbud

græsarter på din fold, ved at trække nogle græsstrå

af græs og mindsker risikoen for, at din hest

fri af jorden. De uønskede græsser kan kendes på

pådrager sig skader eller sygdomme.

deres “hvide fødder” – dvs. den nederste del af
stænglen helt nede ved jorden.

En højde på 15 cm er det ideelle til græsning.
Derfor anbefaler vi, at du giver din hest adgang til

Hvis andelen af de gode græsarter er mindre end

græsset på dette stadie. For at opretholde

60 %, anbefales det at omlægge græsfolden. Er

græsudbuddet er det nødvendigt at anvende et

andelen mellem 60 % og 80 %, er eftersåning den

rotationsgræsningssystem (3-5 folde). Så snart en

ideelle metode, når du vil bevare hestefoldens

fold er afgræsset, flytter du din hest til en anden

kvalitet.

fold. Herefter kan du vedligeholde og gøde den
afgræssede fold. For at opnå en fold med frisk og

Eftersåning: Hold din hestefold i god stand

velsmagende græs er det vigtigt at fjerne

Ved regelmæssig eftersåning af folden holder du

hestepærer hver dag, undgå overgræsning,

græsset i topform. En årlig eftersåning er det

regelmæssigt flytte hestene til en anden fold, og

samme som at sende din bil til serviceeftersyn eller

ind imellem lade græsset vokse, så det kan slås.

male dit hus: Vedligeholdelse forlænger levetiden
og forebygger problemer. Det giver dig større

Eftersåning eller omlægning?

sikkerhed for en græsfold med stærkt og sundt

Hvorvidt du skal vælge eftersåning eller

græs. En stor fordel ved eftersåning i forhold til

omlægning, afhænger af foldens tilstand. Hvis

omlægning er, at du hurtigere kan tage græsfolden

jordens struktur er dårlig, eller andelen af

i brug igen. Og så er eftersåning billigere end

uønskede græsarter og ukrudt er høj, kan du med

omlægning.

fordel omlægge græsfolden.

Lav nemt masser af hø
til din hes
Barenbrug har også en løsning til din opstaldede
hest. Med Hay Master kan du selv lave det bedste
grovfoder. Hay Master er baseret på NutriFibreteknologi. Det betyder, at planterne giver et højt
udbytte og hø med masser af struktur. Hay Master
tørrer hurtigere end andre græsblandinger, så
græsset er nemt at lave til hø. Desuden har det en
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fremragende foderværdi, som er særligt tilpasset

NutriFibre

hestens behov.

NutriFibre er en innovativ græsteknologi
baseret på blødbladet strandsvingel, som er

Hay Master egner sig kun til slæt. Det er velegnet til

udviklet igennem Barenbrugs internationale

forskellige jordtyper. Selv i tørre områder

forædlingsprogram. NutriFibre har nærings- og

producerer marken masser af græs. På den måde

strukturrige blade og et stærkt og omfattende

kan du være sikker på, at din opstaldede hest også

rodnet. Det gør græsset mineraleffektivt,

får et sundt grovfoder.

klimaresistent og strukturrigt.
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Dyrkningsvejledning
Forberedelse
Rent areal

Fjern først alt ukrudt. Fræs herefter det gamle græstæppe,
og pløj det til ca. 20 cm’s dybde.

pH

Få pH’en på plads (sand 5,5, ler 6,0).

Gødskning

Gød arealet med husdyrgødning før udsåningen.

Såbed

Forbered et plant og fast såbed. Udfør arbejdsgangene hurtigst muligt efter
hinanden, så fugten i pløjelaget bevares.
Tal også med din maskinstation om, hvad der vil være det bedste til din fold.

Omlægning
Såperiode

Fra februar til oktober.

Udsædsmængde

Horse Master: 80 kg pr. ha (omlægning) / 40 kg pr. ha (eftersåning).
Hay Master: 60 kg pr. ha (omlægning) / 30 kg pr. ha (eftersåning).

Udsåningsdybde

1,0-1,5 cm. Straks efter såningen tromles jorden med en Cambridge-tromle.

Eftersåning	Start med at bekæmpe ukrudtet. Klip efterfølgende græsset kort. Løsn herefter
	det øverste jordlag med en agerslæber eller rive, så græsfrøene får en god
kontakt med jorden. Forsøg at planlægge arbejdet, så du sår lige inden en
regnbyge.
Gødskning
Gødskning

Gødskning med husdyrgødning.

	Start så tidligt på året som muligt, og fordel gødskningen over de måneder,
hvor det er tilladt at køre gylle ud (www.mst.dk).
•	Den optimale gødskning opnås ved at anvende 15 ton husdyrgødning pr.
hektar pr. gang.
•	Der kan udbringes husdyrgødning op til tre gange årligt.
• Kvæggylle egner sig bedst til en hestefold.
Gødskning med kunstgødning.
•	Det maksimale græsudbytte opnås, ved at der gødes med kunstgødning
ad flere, mindre omgange (4-6 gange om året) som supplement til
husdyrgødningen.
• Hestene må først lukkes på fold en uge efter gødskningen.
Forsøg at planlægge arbejdet, så du gøder lige inden en regnbyge.
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse

Fjern hestepærer hver dag.

Høst
Græsning	Anvend et rotationsgræsningssystem med flere folde (3-5 stk.)
for at opnå god genvækst og forebygge overgræsning.
* Lad ikke planterne sætte for lange stængler.
Klippehøjde

Mindst 6 cm.

Fordele ved Horse Master
Rigeligt græs til afgræsning

Det lækreste græs til din hest

Ved daglig græsning er det vigtigt, at din hest går

Græssets smag og kvalitet afhænger af, hvilke

på en fold med tilstrækkeligt græs og et stærkt

græsarter der vokser på folden. Horse Master er

græstæppe. Det sikrer et godt græsudbud og

sammensat af velsmagende græsarter i høj

forebygger de skader, der kan opstå, når hesten

kvalitet, heriblandt alm. rajgræs, timote,

løber på en bar fold.

engrapgræs og rødsvingel. Ukrudtsgræsser som

Det unikke ved græsarterne i Horse Master er

alm. rapgræs, enårig rapgræs og kvik gror

deres lave vækstpunkt. Det betyder, at græsset

imidlertid overalt og påvirker græsfoldens kvalitet

kan vokse hurtigt frem igen og brede sig efter at

og smag i negativ retning. Det stærke græstæppe,

være afgræsset. Der dannes således et solidt

der dannes med Horse Master, gør det

græstæppe, som producerer rigeligt med græs.

vanskeligere for disse uønskede græsser at

Med Horse Master kan du således trygt lade din

etablere sig.

hest græsse hver dag.
Lavt fruktanindhold – mindre risiko for
Forebyg sandkolik

forfangenhed

Din hest bider græsset af med tænderne helt

I foråret, hvor der er mange solskinstimer

nede ved rødderne. Det betyder, at den let får

kombineret med kolde nætter, producerer

trukket de græsplanter op, som ikke er solidt

græsset fruktan. Det er et kulhydrat (en sukkerart),

rodfæstet i jorden. Derved opstår der hurtigt bare

som hestens tarmsystem har vanskeligt ved at

pletter. Hvis der er bare pletter, kan hesten

nedbryde. Heste, der indtager meget fruktan, har

komme til at indtage sand, når den græsser,

en øget risiko for at blive forfangne.

og risikerer derved at få sandkolik. Horse Master
danner et solidt græstæppe, som forebygger

Græsarterne i Horse Master er udvalgt efter deres

indtagelsen af for meget sand.

lave fruktanindhold og indeholder op til 50 %
mindre fruktan end standardgræs.

Fruktanindhold (%) i græs – sommer/efterår

Fruktanindhold i græs til hø og ensilage
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Få flere oplysninger om Barenbrugs produkter
samt rådgivning hos vores forhandler LINDS AS.
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