
Compact Gras 
 

Hartog Compact Gras is de ideale vervanger 
van gras, hooi en kuil. 

Hartog Compact Gras heeft de volgende 
eigenschappen: 

 100% Gedroogd gras zonder toevoegingen 

 Stof arm en schimmelvrij 

 Gegarandeerd vrij van schadelijke onkruiden (o.a. Jakobskruiskruid) 

 Minder opslagruimte benodigd 

 Ideaal in combinatie met de Hartog Voerbox XL 

Samenstelling 

Voor Hartog Compact Gras wordt gebruik gemaakt van een speciaal grasmengsel 
dat door middel van gecontroleerde teelten geproduceerd wordt. Het product is 
daardoor ook vrij van onkruiden zoals Jakobskruiskruid. Het product wordt met 
een hoge temperatuur gedroogd, hierdoor blijven voedingsstoffen, vitaminen en 
mineralen beter behouden. Door de hoge temperatuur worden bacteriën en 
schimmels vernietigd en heeft het product een constante kwaliteit. 

Voeradvies 

Hartog Compact Gras voert u ter vervanging van, of in combinatie met, uw huidige 
ruwvoer. 

Om aan de ruwvoerbehoefte van uw paard te voldoen 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 de 
hoeveelheid krachtvoer reduceren. 

Productkenmerken 

Een baaltje Compact Gras weegt ca. 20 kg en heeft een formaat van 50 x 30 x 30 
cm. Het baaltje is verpakt in folie, zodat het product beschermd blijft tegen invloeden 
van buitenaf. 

Hartog Compact Gras verstrekt u optimaal in de Hartog Voerbox XL. 

http://www.hartog-lucerne.com/producten-paarden/voersystemen/51-voerbox-xl
http://www.hartog-lucerne.com/producten-paarden/voersystemen/51-voerbox-xl


Houdbaarheid 
Minimaal 1 jaar houdbaar 

Product analyse 

Analyse is op basis van 1 kilogram Dit is een natuurproduct, waardoor de 
aangegeven waarden kunnen variëren. 

Voedingswaarden 

Ruw eiwit 11.80 % 

Ruw vet 2.20 % 

Ruwe celstof 31.00 % 

Ruw AS 10.20 % 

Suikers 8.00 % 

Suikers & zetmeel 12.00 % 

EWPa 0.56 % 

VEP 533.00 % 

VREp 62.00 g 

Droge stof 90.00 % 



Vitaminen 

Vitamine A 30000.00 I.E. 

Vitamine E 20.00 mg 

Biotine (Vit.H) 0.20 mg 

Vitamine D3 910.00 I.E. 

Mineralen 

Calcium 6.00 g 

Fosfor 3.00 g 

Magnesium 2.00 g 

Natrium 0.80 g 

Kalium 32.00 g 

 

 

 

 

 



Sporenelementen 

IJzer 270.00 mg 

Koper 5.00 mg 

Mangaan 26.00 mg 

Zink 24.00 mg 

Selenium 0.10 mg 

 
 


