
Etablering og eftersåning  
af græs til hestefold

HorseMax

HorseMax
HorseMax er navnet på frøblandinger til 
hestefolde fra DLF-TRIFOLIUM. Vi har mange 
års erfaring med frø til græsmarker og 
sammensætningen af græsfrøblandinger. 
I denne lille folder finder du blandinger, 
der opfylder hestenes behov for foder og 
motionsareal.

God etablering og vedligeholdelse af 
græsmarker er vigtigt for at opnå det bedste 
resultat. I folderen finder du hjælp til at finde 
den rette frøblanding, og vi giver dig nogle 
grundlæggende tips til, hvordan du bedst 
muligt sår og vedligeholder en græsmark med 
en HorseMax-blanding.  

DLF-TRIFOLIUM • Ny Østergade 9 • 4000 Roskilde

 Tlf. 70 12 16 00 • Fax 70 12 16 01 • www.dlf.dk • dlf@dlf.dk

HorseMax 60: uden kløver
HorseMax 61: med kløver  
HorseMax 60S: struktur – uden kløver
HorseMax 258 SOLFAXI: struktur – med urter
HorseMax 62: struktur – specielt egnet til wrap

HorseMax 60 - er uden kløver, og indeholder en stor andel 
almindelig rajgræs. Blandingen er meget produktiv, hvis den får 
gødning og den vælges, hvor der er ”fri” adgang til kvælstof, og hvor 
der ønskes et stort slæt og senere afgræsning. Bør sås forår eller 
august indtil første halvdel af september.

HorseMax 61 - indeholder hvidkløver og en stor andel almindelig 
rajgræs. Blandingen vælges når kvælstof skal købes dyrt og 
er overvejende til afgræsning - men kan også bruges, hvor der 
tages slæt forud for afgræsning. Bør ikke anvendes til ponyer og 
islændere på grund af kløverindholdet. Bør sås forår eller først i 
august.

HorseMax 60S - er med nedsat sukkerindhold, og indeholder 
samtidig græsser med god struktur. Blandingen  anbefales til 
kombineret anvendelse som hø, wrap og afgræsning. Især velegnet 
til ponyer og islandske heste, samt hvor man i øvrigt ønsker foder 
med høj struktur og lavt sukkerindhold til f.eks heste med tendens 
til overvægt.  Bør sås om foråret eller først i august.

HorseMax 258 SOLFAXI - blandingen indeholder 
en række græsser med nedsat sukkerindhold 
og høj strukturværdi. Derudover er der 8
forskellige arter af urter, bælgplanter og græsser,
så blandingen kan give et meget alsidigt foder.
Blandingen kan anvendes til afgræsning af alle 
typer heste. Bør sås forår eller først i august.

Horsemax 62 - 50% af blandingen består af 
græsser med meget struktur, hvilket giver: 
relativt lav fordøjelighed, lavt indhold af sukker, og højt udbytte. 
Anbefales til produktion af wrap. Kan afgræsses hen over 
sommeren, og er specielt egnet til ponyer og islandske heste. Bør 
sås forår eller først i august. 

Hø/wrap: Alle ovennævnte blandinger kan bruges, men også 
blanding af lucerne og timoté kan anbefales.

Læs mere på
www.dlf.dk under Produkter/Græs til heste

HorseMax-blandinger
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Forhandler:



Etablering Vedligeholdelse

Forberedelse
Arealet gøres klar med en grundig bearbejdning af 
jorden ved pløjning og jordpakning, eventuelt fræsning. 
En gammel græsmark bør fræses før pløjning. Måske 
skal den eksisterende mark allerførst behandles med 
et ukrudtsmiddel (f.eks. Roundup), der fjerner alle 
planter, hvis der er meget rodukrudt (kvik, tidsler, 
skræpper mv.) på arealet. 

Harvning
Lige før såning harves jorden 1-2 gange i 6-8 cm dybde, 
så jorden er løs og jævn. Der skal ikke harves mere end 
netop nødvendigt for at lave et jævnt såbed. Undgå så 
vidt muligt at udtørre jorden – fugtigheden bør bevares 
så højt oppe i jorden som muligt. 

Tromling
På sandjord tromles umiddelbart efter med cement-
tromle. På lerjord tromles evt. med ring- eller knast-
tromle. Formålet er at pakke det øverste jordlag, så 
frøet ikke kommer for langt i jorden, og der kan sikres 
god kontakt mellem frø og den fugtige jord.

Gødning
Før såning bør jorden grundgødskes, så de nye 
græsplanter er sikret næring i den første tid. Det er 
vigtigt, at gødningen fordeles helt jævnt over arealet. 
Det anbefales at anvende NPK-gødning. Følg altid 
emballagens anvisninger, når du doserer gødning.

Såning 
I etableringsfasen er græsplanterne meget følsomme 
over for udtørring. Til såning er det derfor en fordel 
at vælge en periode, hvor jorden indeholder nogen 
fugtighed. Samtidig er det en fordel, at jorden 
er lun, mindst 10 grader, for det fremmer både 
spiring og rodvækst. Den bedste såtid er om foråret  
(marts-april) eller i sensommeren (august). Såning 
skal ske straks efter jordbehandlingen. 

Ved såning om foråret vælger mange at så græsfrø med 
vårbyg eller havre som dæksæd. Kornet sås først. Brug 
80-100 kg pr. ha, efterfulgt af tromling. Dernæst sås 
frøblandingen. Dæksæden kan høstes som grønkorn 
eller helsæd til wrap/ensilage eller som modent korn.

Græsfrøene i sækken har forskellig størrelse, så for 
at få en jævn fordeling af store og små frø skal frøene 
blandes grundigt, før de sås. Rækkeafstanden skal 
være lille, så frøet fordeles så godt som muligt over 
hele arealet. Såning må ikke ske dybere end ca. 1 cm. 
Såning i dæksæd forår:  22-26 kg. Såning i renbestand 
forår/sensommer: 28-32 kg.
 
Første benyttelse
Når græsset er vokset godt til og er blevet 10-15 cm 
højt, er det klart til benyttelse. Da græsplanterne ikke 
har et stærkt rodnet, er det vigtigt at undgå for stor 
belastning af arealet – især i perioder med fugtigt vejr.
 
Første gang er det derfor en god idé at anvende 
marken til slæt (wrap* eller hø), da de unge planter 
ikke tåler færdsel fra dyr, der græsser. Evt. afgræsning 
skal ske med forsigtighed på den nye græsmark, 
så dyrene ikke ødelægger planterne. Efter første 
anvendelse gødes marken igen, og når græsset 
er vokset til 8-12 cm, er marken klar til normal 
afgræsning.

Eftersåning
Udbytte og kvalitet falder i græsmarker med tiden, 
så det er en god idé at vedligeholde og holde  
liv i marken med eftersåning. Det bør ske f.eks. 
hvert 2. år - tidligt forår eller i august og med den 
samme blanding, som marken er tilsået med. 
Udsædsmængde 15-20 kg pr. ha.

Strigling
I forbindelse med eftersåningen skal der ske en 
kraftig strigling af overfladen lige før eller samtidig 
med såningen. Striglingen fjerner eventuelle døde 
blade og andre plantedele, og skaber et tyndt lag af 
løs jord, som kan danne såbed for de nye frø.

Tromling
Eftersåningen afsluttes med tromling. Herved 
trykkes frøene fast mod jorden og vil spire lettere, 
fordi de er kommet i kontakt med den fugtige jord. 
Samtidig trykkes eventuelle sten tilbage i jorden.
 
Vanding
Det er en god idé at foretage eftersåningen i en 
fugtig periode eller forud for regnvejr. Hvis det er 
muligt, kan marken naturligvis også vandes efter  
såningen, men det bedste resultat opnås normalt 
med rigtigt regnvejr.
 
Gødning
Marken gødes, når det nye frø er spiret frem. Her 
anvendes samme NPK-gødning som ved anlæg af 
ny græsmark. Følg anbefalingerne på emballagen 
ved dosering af gødning.
 
Første benyttelse
Efter 4-6 uger er marken igen klar til brug. Start 
med forsigtig afgræsning, så dyrene ikke træder  
de spæde nye planter itu, eller græsser dem så tæt 
ned, at planterne dør. Vær klar til at flytte dyrene 
efter nogle dages let afgræsning. Du kan finde vejledning om etablering og vedligeholdelse af 

hestefolde på www.dlf.dk under Produkter/Græs til heste.

* Vi anbefaler at wrap først benyttes ca. 5 uger efter wrapning.


