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Horse Master

En vacker grön hage med ett tätt grästäcke och tillräckligt med gräs 
för att din häst ska kunna beta där varje dag. Det är precis vad varje 
hästägare önskar sig. Tyvärr betar många hästar i kala hagar eller på 
betesmarker med gräs avsett för kor. Detta kan leda till ett antal 
hälsoproblem. Det är därför som Barenbrug har tagit fram Horse 
Master.

Horse Master är en balanserad blandning av olika gräsfröer. En hage 
med Horse Master har ett tätt vegetationstäcke, snabb gräsåterväxt 
och grödan har en fet struktur men ett lågt fruktanindex.

Ny teknik förstärker hagens gräs
Tack vare den unika RPR-tekniken tål en hage med Horse Master 
extremt slitage. Med RPR får du en gräsblandning med ett naturligt 
nätverk av horisontella utlöpare. Det kan liknas med att gräset gror  
av sig själv utan sådd. Beteshagen blir armerad med biologisk 
armeringsmatta.

*RPR - Regenerating Perennial Ryegrass



God skötsel är avgörande för att beteshagarna  
alltid ska vara fyllda med friskt, tjockt gräs. Detta 
säkerställer god tillgång på gräs och minskar risken 
för att din häst drabbas av skador eller blir sjuk.

Gräs med en längd på 15 cm är den idealiska 
höjden för bete. Vi rekommenderar varmt att din 
häst börjar beta när gräset når denna höjd. Du 
behöver ett betessystem (3 - 5 hagar) för att alltid 
ha god tillgång på gräs av bra kvalitet. När hästen 
betat av en hage flyttar du den till nästa. Därefter 
underhåller och gödslar du den hage som betats 
av. Daglig borttagning av gödsel, förhindra 
överbetning, låta hästen beta regelbundet, låta 
gräset växa ut samt klippa vid behov är alla viktiga 
komponenter för att bibehålla en fräsch och 
välsmakande betesmark.

Översådd eller omsådd – när ska du välja vad?
Valet mellan översådd och omsådd beror på 
ängens status. Det är bäst att välja omsådd när 
jordens struktur är dålig eller andelen dåliga 
grässorter och ogräs är hög.
 

Barenbrug har även en lösning för din hästs 
grovfoder i stallet. Med Hay Master kan du själv 
producera det bästa höet. Hay Master använder sig 
av NutriFibre®-tekniken. Detta ger en gröda med 
hög avkastning och ett hö med högt fiberinnehåll. 

Hay Master torkar snabbare än andra 
gräsblandningar, vilket gör det enkelt att producera 
hö. Den har också ett utmärkt näringsvärde som är 
speciellt anpassat efter din hästs behov.

Hay Master är endast avsett för att skörda och 
producera hö. Den passar olika jordmånstyper. Det 
är en typ som producerar stora mängder gräs, även 
på torra lokaler. Det gör att du kan vara säker på att 
din häst också får friskt och hälsosamt hö i stallet.

Enkel produktion av hö  
till din häst

Du kan kontrollera om det växer dåligt gräs i din 
hästhage genom att dra ut grässtrå nära marken. 
Du kan identifiera dåliga grässorter genom att 
kontrollera om de har en vit bas. ”Basen” är den 
nedre delen av strået, nära marken.

Nysådd rekommenderas om mindre än 60% är 
goda grässorter. Om du har mellan 60 - 80% goda 
grässorter är översådd den idealiska metoden  
för att bibehålla beteskvaliteten i hästhagen.

Översådd – håll betet i hästhagen i gott skick
En regelbunden översådd av din hästhage kommer 
att hålla grästäcket i toppskick. För din betesmark 
är årlig översådd lika viktig som en årlig besiktning 
av bilen eller att måla om ditt hus. Ett gott 
underhåll förlänger betesmarkens livslängd och 
förhindrar att problem uppstår. Det hjälper till att 
skapa bra och hälsosamma beteshagar. Den stora 
fördelen med översådd, jämfört med omsådd, är 
att du kan använda ängen igen snabbare. 
Dessutom är översådd billigare än nysådd.

NutriFibre 
NutriFibre är en innovativ grästeknik som baseras  
på rörsvingel med mjuka blad. Detta har tagits fram 
via Barenbrugs internationella förädlingsprogram.
NutriFibre har näringsrika blad med högt 
fiberinnehåll och ett kraftfullt, vidsträckt rotsystem. 
Detta gör gräset mycket mineraleffektivt, 
klimatbeständigt och fiberrikt.

Hantera din betesmark



Odlingshandbok
Förberedelser
Rengör gräsytan Rensa först bort allt ogräs. Klipp sedan den gamla gräsytan och plöj  
 marken till ett djup av ca 20 cm. 
pH Justera pH-värdet (5,5 - 7,0 beroende på jordart)
Gödsling Gödsla gräsytan med stallgödsel innan plöjning.
Såbädd Skapa en jämn och stabil såbädd. Utför åtgärderna så snabbt som möjligt,  
 i följd efter varandra, så att markfukten bevaras.

 Rådgör sedan med din leverantör för att få de bästa rekommendationerna  
 för din betesmark.

Sådd
Period för sådd april till september.
Mängd som ska sås Horse Master: 80 kg per hektar (nysådd)/40 kg per hektar (översådd).  
 Hay Master: 60 kg per hektar (nysådd)/30 kg per hektar (översådd).
Sådjup 1,0 - 1,5 cm. Vält såbädden direkt efter sådden.
Översådd  Börja med att rensa bort ogräs. Därefter behöver du slå gräset kort. Luckra sedan 

upp det översta lagret med en harv eller ett annat jordbearbetningsredskap så  
att gräsfröerna får bra kontakt med jorden. Så gärna innan regn. Stora 
regnmängder eller slagregn bör dock undvikas om du har skårpbildande jord.

Gödsling
Gödsling Gödsla med stallgödsel.
 •    Börja så tidigt som möjligt på året och fördela gödslingen under  

de månader då gödselspridning är tillåten.
 •    För optimal gödsling, använd femton ton stallgödsel per hektar åt gången.
 • Du kan gödsla med stallgödsel upp till tre gånger per år.
 
 Gödsling med konstgödsel.
 •  För maximal gräsavkastning bör du, förutom stallgödsel applicera små doser 

konstgödsel (4 - 6 gånger per år).
  •  Hästar bör inte beta i hagen veckan efter gödslingen. 

 Försök att koordinera gödslingen precis innan det ska komma regn.

Underhåll
Underhåll Forsla bort hästspillning varje dag.

Skörd
Bete Använd ett betessystem med flera hagar (3 - 5) för god återväxt och  
 för att förhindra överbetning.
 * Låt inte för stor del av grödan gå i blom.

Klipphöjd Minst 6 cm.



Tillräckligt med gräs för bete
Att ha tillräckligt med gräs och ett stabilt 
vegetationstäcke är viktigt för det dagliga betet. 
Detta ger dig god tillgång på gräs till din häst och 
förhindrar skador som skulle kunna uppstå när 
hästen rusar på barmark.

Grässorterna i Horse Master är unika tack vare 
deras låga växtpunkter. Detta gör att gräset har en 
snabb återväxt och att det sprider sig snabbt efter 
att ha betats av. Vilket ger en stabil gräsvall som 
producerar stora mängder gräs. Med Horse Master 
kan du låta din häst njuta av dagligt  
bete på ett säkert sätt.

Förebygga sandkolik
Hästar betar med tänderna väldigt nära 
gräsrötterna. Detta leder till att hästen ofta drar upp 
grästuvor som inte sitter tillräckligt hårt fast i 
marken och detta leder till kala markfläckar. Dessa 
kala fläckar kan göra att din häst får i sig för mycket 
sandig jord under betet och därmed ökar risken för 
sandkolik. Horse Masters kraftiga vegetationstäcke 
förhindrar att din häst får i sig för mycket sand.

Fördelarna med Horse Master
Det mest smakrika gräset för din häst
Smak och kvalitet på hästbetet beror på vilka 
grässorter som sås i hästhagen. Horse Master 
består av en blandning smakrika grässorter av hög 
kvalitet, kvaltiet (t ex flerårligt rajgräs. Ogräs, som 
till exempel grovt ängsgräs, ettårigt blågräs och 
kvickrot växer dock överallt och påverkar ängens 
kvalitet negativt samt gräsets smak. Horse Masters 
täta gräsvall förhindrar att ogräs och andra 
oönskade grässorter etablerar sig.

Låg risk för fång tack vare ett lågt fruktanindex 
Gräs producerar fruktan på våren då det är många 
soltimmar i kombination med kalla nätter. Fruktan 
är en kolhydrat (en typ av socker) som hästens 
tarmsystem inte klarar av att bryta ner. Hästar som 
får i sig för mycket fruktan har en ökad risk att 
drabbas av fång.

Grässorterna i Horse Master är utvalda för sin låga 
fruktanhalt och innehåller minst 50 % mindre 
fruktan än vanliga gräs.

Fruktaninnehåll i hö och gräsensilage
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Sorter i Horse Master



Make Life Beautiful
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