Hartog Gras-mix: Gedroogd gras met
structuurbrok

Hartog Gras-mix bevat een hoogwaardige kwaliteit gedroogd gras verrijkt met ± 20%
Structuurbrok, plantaardige olie en melasse. Door de toevoeging van plantaardige olie en melasse
wordt het bladstof gebonden. De Gras-mix is uitermate geschikt voor stof-allergische paarden. De
melasse maakt het product extra smakelijk, waardoor alle paarden deze ruwvoermix graag opnemen.
De plantaardige olie
draagt bij aan een glanzende vacht en extra langzaam vrijkomende energie.
Hartog Gras-mix is een smakelijke en gezonde ruwvoermelange die kan dienen als vervanger van
hooi of kuilgras. Hartog Gras-mix heeft de volgende kenmerken:






Eiwitarm en vezelrijk
Een weldaad voor allergische paarden
Zeer geschikt voor oudere paarden met een verminderd gebit
Constante kwaliteit het hele jaar
Gegarandeerd vrij van Jacobskruiskruid

Gras-mix bestaat uit gedroogd gras, verrijkt met structuurbrok en een mengsel van melasse met
lijnzaadolie. Gras-mix is verpakt in een recyclebare plastic zak waardoor het product beschermd
wordt tegen invloeden van buitenaf.
Productieproces
De ruwvoeders van Hartog worden geproduceerd door middel van gecontroleerde teelten, waardoor
de producten vrij zijn van onkuiden, zoals bijvoorbeeld het giftige Jacobskruiskruid. Na het maaien
wordt het gras gehakseld en op zeer hoge temperaturen in een grote droogtrommel gedroogd. Door
een snelle droging blijft de versheid en smakelijkheid van het product behouden. Tevens worden alle
bacteriën, schimmels en ziektekiemen vernietigd, waardoor Gras-mix een duidelijke meerwaarde
vormt ten opzichte traditionele ruwvoeders, zoals hooi en (voordroog)kuilgras.
Hartog Gras-mix voert u gemakkelijk in de Hartog Voerbox.

Referenties
Bekende ruiters en stallen die Hartog Gras-mix voeren. Klik op de link voor meer informatie over het
voerbeleid van deze ruiters/stallen. Franke Sloothaak en Zangersheide.
Samenstelling
Gras-mix bestaat uit gedroogd gras, verrijkt met structuurbrok van groen geoogste snijhaver (de
haverplant, niet de korrel, dus energiearm) en een smakelijke toevoeging van Molashine, een
mengsel van melasse en lijnzaadolie. (omega 3 vetzuren)
Voeradvies
Voer Gras-mix ter vervanging van of in combinatie met uw hooi of (voordroog)kuil. Gras-mix is ook
zeer goed te combineren met Hartog Lucerne-mix.
Om in de ruwvoerbehoefte van uw paard te voorzien dient u 1 - 1,5 kg ruwvoer per 100 kg
lichaamsgewicht per dag te voeren. Door de hogere voedingswaarde in vergelijking met hooi en kuil
kunt u in krachtvoer reduceren.
Verpakking
Recyclebare plastic zak van 90 liter, ± 18 kg
Houdbaarheid
1 jaar, indien het product vochtvrij opgeslagen
Product analyse
Analyse is op basis van 1 kilogram Dit is een natuurproduct, waardoor de aangegeven waarden
kunnen variëren.

Voedingswaarden
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruw AS
Suikers
Suikers & zetmeel
EWPa
VEP
VREp
DS

Vitaminen
Vitamine E
Biotine (Vit.H)
Vitamine D3

10.70 %
2.40 %
28.00 %
8.20 %
11.00 %
15.00 %
0.56 %
533.00 %
78.00 g
90.00 %

20.00 mg
0.20 mg
910.00 I.E.

Mineralen
Calcium
Fosfor
Magnesium
Natrium
Kalium

Sporenelementen
IJzer
Koper
Mangaan
Zink
Selenium

5.00 g
2.00 g
1.00 g
0.50 g
21.00 g

473.00 mg
4.00 mg
26.00 mg
15.00 mg
0.10 mg

