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DSV VitaHorse
Het uitgebalanceerde
grasmengsel voor uw paard

www.dsv-zaden.nl

Een drietal grasmengsels
speciaal voor de paardenweide
Paarden hebben een wezenlijk ander graasgedrag dan de meeste andere graasdieren.
Ten eerste grazen ze veel dieper dan bijvoorbeeld koeien; hierdoor wordt de grasmat
aanmerkelijk zwaarder belast. Ook grazen paarden veel selectiever dan andere
graasdieren; alleen de beste en meest smakelijke varianten worden eruit gepikt,
de mindere grassen en onkruiden laten ze veelal staan.
Ook worden paardenweides in de regel

grassenmengsel geschikt voor paardenweides.
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mat in een ‘hobbelige gatenkaas‘. In deze
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Meer informatie

de grasmat in hoog tempo achteruit holt.

Voor meer informatie neem gerust een kijkje op:

Door deze zware belasting is niet elk

www.dsv-zaden.nl/grasland/gras-voor-paarden

VitaHorse GrassBalance

VitaHorse GrassBalance
VitaHorse GrassBalance is een grasmengsel dat speciaal ontworpen is voor zwaar
belaste paardenweides en paddocks. Het mengsel bevat een relatief groot aandeel
sportveldgrassen. Deze verhogen de belastbaarheid en herstellingsvermogen van de
grasmat. Deze grasmat heeft een laag groeipunt zodat het paard alleen blad afgraast
en geen wortels meeneemt. Dit voorkomt zandkoliek. Verder heeft het een goede
voederwaarde en hoge opbrengstpotentie.
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VitaHorse GrassBalance
Samenstelling

Engels raaigras weidetype
Engels raaigras sporttype
Timothee
Veldbeemdgras
Roodzwenk

35%
20%

Inzaai hoeveelheid

60-80 kg/ha

Doorzaai hoeveelheid

30-40 kg/ha, bij meer kg is de zode sneller dicht

Zaaitijd

maart - september

Rating VitaHorse GrassBalance
Schaal van 1-6, waarbij 6 = beste of meest uitgesproken

Opbrengst
Hooikwaliteit
Gezondheid
Smakelijkheid
Belastbaarheid

VitaHorse Low Fructane Mix

VitaHorse Low Fructane Mix
VitaHorse Low Fructane Mix is een grasmengsel met een lager suiker- en fructaangehalte.
Uit onderzoek is gebleken dat een laag fructaangehalte in gras het risico van hoefbevangenheid tijdens de weidegang kan verminderen. Door het lagere fructaangehalte
is het gras makkelijk opneembaar voor uw paard. Door de speciﬁeke samenstelling is
VitaHorse Low Fructane Mix ook zeer geschikt voor de hooi- en kuilvoerwinning.
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VitaHorse Low Fructane Mix
Samenstelling

10%
Engels raaigras weidetype
Beemdlangbloem
Timothee
Veldbeemdgras
Roodzwenk
Kropaar
Rietzwenkgras

15%

Inzaai hoeveelheid

60-80 kg/ha, bij meer kg is de zode sneller dicht

Doorzaai hoeveelheid

30-40 kg/ha

Zaaitijd

maart – september

Rating VitaHorse Low Fructane Mix
Schaal van 1-6, waarbij 6 = beste of meest uitgesproken

Opbrengst
Hooikwaliteit
Gezondheid
Smakelijkheid
Belastbaarheid

15%

30%

VitaHorse Herb Mix

VitaHorse Herb Mix
VitaHorse Herb Mix is een veelzijdig kruidenmengsel dat de smakelijkheid en de
gezondheidswaarde van de grasmat sterk verbetert. Het mengsel is vooral bedoeld als
bijmenging bij de inzaai van VitaHorse Grassbalance en VitaHorse Low Fructane Mix.
Kruiden bevorderen de vitaliteit en de weerstand van paarden. Bovendien hebben de
kruiden een positieve invloed op de darmﬂora. Omdat er maar 1,5 kg/ha van VitaHorse
Herb Mix bijgemengd wordt, blijft de prijs per hectare laag.
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18%

10%

VitaHorse Herb Mix
Samenstelling

Gewoon duizendblad
Karwij
Wilde cichorei
Wilde peen
Venkel
Glad walstro
Peterselie
Smalle weegbree
Kleine pimpernel

Mengverhouding

1,5 kg/ha

Zaaitijd

april – september

10%

20%

1%

Kruidenspeciﬁcaties
Wilde peen

Algemeen lichamelijke conditie

Duizendblad

Betere vruchtbaarheid, sterkere botten

Pastinaak

Betere smakelijkheid

Peterselie

Goed voor de urinewegen

Weegbree

Betere ademhaling,
verzachtend bij prikkelende ademwegen
wegen

Cichorei

Betere spijsvertering

Karwei

Werkt bij maag- en darmproblemen
en

Venkel

Betere voeropname, verhelpt buikproblemen

Pimpernel

Behoud van waardevolle aromastoffen

15%

2%

Advies en service
DSV zaden Nederland
Zelder 1
6599 EG Ven-Zelderheide
tel. nr. 0485 550 983
info@dsv-zaden.nl

s
Gezond gra
en
v o o r p a a rd

www.dsv-zaden.nl

