Pavo Paardengraszaad
Speciaal graszaad mengsel voor paardenweides

Veel weides zijn ingezaaid met rundvee graszaadmengsels. Deze grassoorten zijn
minder geschikt voor paarden, omdat die meer structuur en minder eiwit nodig
hebben. De paardenweide heeft sterke grassoorten nodig, die tegen vertrapping
kunnen en bestand zijn tegen de manier waarop paarden grazen. Paarden grazen
de plant namelijk veel korter af dan koeien. Graszaad van Pavo geeft een dichte
zode en bevat gezonde kruiden met veel structuur en is daarmee ideaal voor de
paardenweide.
Samenstelling Pavo GrassSeed
Welke gras heb je nodig voor paarden?
Omdat paarden het gras zo kort af-eten is het belangrijk rassen te kiezen in
een mengsel die een laag groeipunt hebben. Als namelijk het groeipunt van
gras wordt opgegeten, dan stopt de groei van het gras. Normale (rundvee)
grassen hebben een wat hoger groeipunt. De rassen in Pavo GrassSeed
hebben een zeer laag groeipunt.
Standvastigheid van het gras is zeer belangrijk. De zode krijgt een betere
stevigheid en is beter bestand tegen "het geweld" van de paardenhoeven.
Rassen moeten structuur-rijk zijn (en niet hoog produktief gras wat veel
Stikstof moet hebben om hard te kunnen groeien)
In een grassen mengsel voor paarden moet de Fructaan index laag zijn.
Grote hoeveelheden fructanen (simpel gezegd de suikers in het gras)
worden slecht verwerkt door het spijsverteringsorgaan van het paard. De
darmflora kan bij een overdosis aan fructanen overbelast raken. Vandaar
dat in een goed paardenmengsel grassen worden geselecteerd die een lage
fructaan index hebben.
Met bovenstaande in het achterhoofd is het graszaadmengsel ontwikkeld.
Het mengsel bestaat uit
3 verschillende Engelse raaigrassen van het oude type (totaal 60%), die
zich kenmerken door een zeer laag groeipunt, uitstekende structuurwaarde,
zeer standvastig zijn, een hoge resistentie tegen kroonroest en een laag
fructaan gehalte
Roodzwenk (10%)
Veldbeemd, zeer dichte zode vormend (12%), wordt ook wel het
“betonijzer” van de grasmat genoemd
Timothee, classic hooitype, zeer laag suiker en zeer smakelijk (15%)
Kruiden mengsel met Fenegriek, Wilde Peen, Peterselie, Reukgras en
Smalle weegbree (3%)

laag groeipunt dus beter bestand tegen kort afweiden
extra structuur draagt bij aan gezondere spijsvertering
hoge resistentie tegen kroonroest(schimmel) dus extra
smakelijk
dichte zodevormend
zeer geschikt voor weides die met minder
stikstof(bemesting) verzorgd worden
met speciale kruiden die de gezondheid van het paard
(luchtwegen, spijsvertering, vitaliteit) en de smakelijkheid
van het gras ondersteunen
lage fructaan index

Toepassing
Zakken van 15 kg
Nodig per hectare:
opnieuw inzaaien 45-60 kg/ha,
doorzaaien 30 kg/ha
Pavo GrassSeed is 24 maanden houdbaar. De
productiedatum van het graszaad staat op de verpakking. 24
maanden na productie is het graszaad nog steeds te
gebruiken maar vanaf dan gaat de kiemkracht van de zaden
achteruit.
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Belangrijke eigenschappen

Pavo Paardengraszaad
Speciaal graszaad mengsel voor paardenweides

Productspecificaties
20 %

Verpakking
Zakgoed

15 kg

Houdbaarheid
24 maanden na productiedatum

20 %
20 %

15 %
12 %
10 %
0,3 %
1,5 %
0,4 %
0,4 %
0,4 %
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Samenstelling
Domiatti engels
raaigras
Montreux engels
raaigras (oud type)
Orantas engels
raaigras voedertype
diploid middentijds
doorschietend
Timothee
Veldbeemd Miracle
Roodzwenk fors
Corail
Smalle Weegbree
Fenegriek
Wilde Peen
Peterselie
Reukgras
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