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Paardengoud
Euro Grass introduceert speciale grasmengsels voor paardenweitjes
In Nederland staan en lopen inmiddels meer dan 800.000 paarden, die vooral in het
bezit zijn van particulieren met een klein stukje grond. Speciaal voor al die kleine
stukjes heeft Euro Grass een speciaal paardenmengsel ontwikkeld. Het bedrijf heeft
ook een mengsel voor de productie van paardenhooi.
Wie Nederland doorkruist, ziet ze overal: paarden en pony’s.
En dan zie je nog maar een deel, want veel paarden staan
bijna alleen in de manege. Ongemerkt is het aantal paarden
in ons land gegroeid tot een enorm aantal. Met 800.000 stuks
zijn het er meer dan wat er bijvoorbeeld aan aantallen geiten
en schapen aanwezig is.
Dat sterk groeiende aantal was voor Euro Grass reden om
onderzoek te doen naar de mogelijkheden om speciale
mengsels voor paarden samen te stellen. Daarvoor werd
samen met de Universiteit Wageningen en het Hippisch
Centrum Deurne een onderzoek gedaan naar de ideale
samenstelling van de mengsels. Daaruit zijn twee mengsels
naar voren gekomen, vertelt René Verhoeven. “VitaHorse
GrassBalance is speciaal bedoeld voor de weiden waarin
de paarden grazen. Het bevat veel sportveldgrassen, zodat
de belastbaarheid veel beter wordt. Daarbij is het ook goed
bestand tegen heel kort afgrazen. Door het gebruik van
timothee, veldbeemd en roodzwenk ontstaat daarnaast een
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mengsel dat een goede voederwaarde heeft en ook snel kan
herstellen.”
Verhoeven verwacht dat dit een mengsel is waarmee loonbedrijven een toegevoegde waarde kunnen creëren bij veel
paardenhouders. “Er zijn in Nederland duizenden percelen
die nu als paardenwei worden gebruikt. Daar wordt relatief weinig aan gedaan en als ze al eens opnieuw worden
ingezaaid, wordt er al snel naar een BG-mengsel gegrepen.
Door met een speciaal mengsel te komen, kun je daar als
bedrijf beter op inspelen en kun je wellicht juist bij paardenhouders een leuke markt aanboren. “En,” lacht hij, “vaak zijn
dit mensen die niet op de laatste cent kijken, dus het hoeft
ook niet voor niets.”

Hoogwaardig ruwvoer
Met het tweede mengsel, VitaHorse Low Fructane, richt
Euro Grass zich meer op de productie van hooi speciaal
voor de paardenbezitter. “Er is momenteel een campagne

veel meer stengelige grassen als
kropaar, beemdlangbloem, rietzwenk,
roodzwenk en veldbeemd. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat dit
mengsel een hogere opbrengst
oplevert dan een gewoon BG-weidemengsel en hooi geeft dat beter aansluit bij de behoefte van de paarden.
“Het blijkt dat dit hooi ook makkelijker
te winnen is, omdat het veel opener
blijft liggen. Engels raai zakt op het veld
in elkaar, terwijl een maaisnede hiervan
veel opener blijft. Daardoor droogt het
ook sneller.”

Mooie markt
Verhoeven denkt dat je normaal
gesproken twee keer kunt maaien,
half juni en eind augustus. Dan moet
je rond de twaalf ton droge stof per
hectare kunnen produceren. “Het beste
kan er worden gedroogd tot 60 à 70
procent droge stof. Dan in de baal en
plastic erom. Verder drogen is vaak
niet gunstig, omdat dan ook meer stof

ontstaat. Daar hebben paarden weer
een hekel aan.”
Voor hemzelf heeft hij wel eens een
kleine berekening gemaakt hoeveel
paardenhooi er nodig is. “Gemiddeld
eet een paard twee ton hooi per jaar.
Voor alle paarden in Nederland is dus
elk jaar 1,6 miljoen ton nodig. Bij een
jaarlijkse opbrengst van twaalf ton
droge stof is dat 120.000 hectare.
Daarvan komt nu een deel van
beheersgrasland, maar er wordt ook
een flink deel geïmporteerd. Daarvoor
moet in Nederland zeker een markt
zijn, zeker bij de paardenhouders die
wat ruimer in het land zitten. Wellicht
is het ook iets op gronden waarvan het
gewas wordt verkocht, maar waar de
eigenaar niet te veel werk aan wil hebben. Het loont dus zeker de moeite om
daar bij dit soort bedrijven eens de aandacht op te vestigen. Daarmee kun je je
onderscheiden in een mooie markt.”
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gaande om het welzijn van paarden
te verbeteren, die wordt gestimuleerd
door de Dierenbescherming en wordt
ondersteund door het ministerie van
LNV. Het aanbieden van meer hoogwaardig ruwvoer hoort daar ook bij.”
Een paard is gediend bij het eten van
veel structuurrijk ruwvoer. Een gemiddeld paard kan ongeveer zeven kilo
hooi per dag wegkauwen. Het dier
eet namelijk gedurende de dag kleine
beetjes. Momenteel wordt daarvoor
veel natuurgrashooi gebruikt en wordt
er hooi geïmporteerd uit het buitenland. Vooral Eiffel-hooi schijnt een
begrip te zijn. Verhoeven denkt dat er
in Nederland zeker een markt is voor
de productie van dit hooi. “Wij hebben
ook daarvoor een mengsel ontwikkeld.
Dit bevat veel grassen die een laag fructaangehalte (suiker) hebben. Fructaan
is namelijk een van de veroorzakers van
hoefbevangenheid.”
In het speciale mengsel vind je nauwelijks Engels raaigras, maar zitten
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800 meter
beschoeiingsschotten
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SNEL !

Ook snel een grote
hoeveelheid hout of
houtproducten nodig?
Bel Hoogendoorn Hout
en het wordt geregeld!

Oké.

Regelen we!

U bent gebeld door het waterschap. Of u per direct de beschoeiing
kunt vervangen. Leuke opdracht. Maar wie levert snel 800 meter
beschoeiingsschotten? Hoogendoorn Hout natuurlijk!

Pascalstraat 4, 2811 EL Reeuwijk
Telefoon (0182) 39 65 71

www.hoogendoornhout.nl
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