
65% Engels raaigras

20% Veldbeemdgras

15% Timothee

SAMENSTELLING:

Dankzij de combinatie van Engels raaigras met timothee en veldbeemdgras is het gras extra 
smakelijk voor uw dier en herstelt het gras zich snel na intensieve beweiding. Het supplement krui-
denmix Topcheval voorziet in extra sporenelementen, vitamines en mineralen voor fitte dieren.

TOPCHEVAL

Graasweide voor paarden, schapen en geiten
 
Met speciaalmengsel Topcheval creëer je een afgestemde graasweide voor paarden, 
schapen en geiten. Combineer dit grasmengsel naar wens met kruidenmix Topcheval  
voor extra vitaminen en mineralen in de weide.

PROFIEL
 9 verschillende grassoorten;
 9 een dichte zode;
 9 rassen met voldoende structuur;
 9 grassoorten met een laag groeipunt;
 9 smakelijk gras;
 9 eventueel aangevuld met kruiden.

Speciaal voor paarden en kleinvee is dit grasmengsel samengesteld uit grassoorten die kort 
afgrazen verdragen; de zode heeft een laag groeipunt en bevat enkel smakelijke grassen die 
veel structuur en voedingswaarde leveren. Het gras blijft dicht en herstelt zich snel.



DE EIGENSCHAPPEN 
 9 Engels raaigras voedertype zorgt voor een snelle beginontwikkeling, snel herstel en is zeer 
voedzaam; verder is de zode goed dicht en uitstekend bestand tegen betreding; 

 9 Timothee kan goed tegen betreding, geeft een stevige mat, is winterhard en vooral  
in een jong stadium erg smakelijk; 

 9 Veldbeemdgras is zeer winterhard, geeft een stevige zode, kan tegen betreding en  
is goed bestand tegen droogte.

ZAAIADVIES
Zaaitijd: maart - oktober
Zaaihoeveelheid:  45 - 60 kg/ha;

TOPCHEVAL KRUIDENMIX

Voor de gezondheid van uw paard is het belangrijk dat de paardenwei enkele kruiden 
bevat. Limagrain heeft hiervoor een apart kruidenmengsel samengesteld. Dit mengsel, 
verpakt per 1 kg, bevat de kruiden: duizendblad, smalle weegbree, kamille en fenegriek en 
kan gemengd worden met Topcheval weidemengsel en kan aan de randen van percelen 
apart worden ingezaaid. Gebruik: 3 kg/ha
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