
Lucerne-mix 
 

Vezelrijke voeding is voor de spijsvertering van 
paarden erg belangrijk. Daarom kiezen 
paardenhouders voor Hartog Lucerne-mix naast het 
krachtvoer. 

De Hartog Lucerne-mix heeft de volgende voordelen: 

 Rijk aan natuurlijke vitaminen, mineralen en 

sporenelementen 

 Laag gehalte aan zetmeel en suikers in vergelijking 

met hooi en kuilgras 

 Vruchtbaarheidsverhogende werking 

 Met alle essentiele aminozuren voor de ontwikkeling 

van spieren, botten en gewrichten. 

 

Samenstelling 

De Lucerne-mix wordt geproduceerd door vers gehakselde luzerne te vermengen 
met groen geoogste snijhaver. Deze combinatie staat garant voor langzaam 
vrijkomende energie ter ondersteuning van het uithoudingsvermogen, zonder dat het 
paard heet of nerveus wordt. Het suiker- en zetmeelgehalte in Lucerne-mix is 
uitermate laag waardoor de ruwvoermix geschikt is voor alle paarden of pony’s. Het 
eiwitgehalte is gereduceerd door de toevoeging van groengeoogste snijhaver. De 
toevoeging van melasse met plantaardige olie zorgt voor extra smakelijkheid en een 
glanzende vacht. 

Voeradvies 

Naast (gemiddelde kwaliteit) hooi, Hartog Compact Gras of Hartog Gras-mix: 

0,5 - 3 kg per paard per dag 
0,5 - 2 kg per pony per dag 

Een volle emmer van 10 liter gevuld met Lucerne-mix is ongeveer 1,5 kg. 

 

http://www.hartog-lucerne.com/producten-paarden/ruwvoer/32-compact-gras
http://www.hartog-lucerne.com/producten-paarden/ruwvoer/31-gras-mix


Productkenmerken 

Verpakking 
Recyclebare plastic zak van 20 kg. 
Daarnaast leveren wij grote balen luzerne voor paarden van ± 380 kg (1.15 x 1.10 x 
80 cm). 
 
Houdbaarheid 
1 jaar, onder voorbehoud 

 

Product analyse 

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

Voedingswaarde 

Ruw eiwit 12.00 % 

Ruw vet 2.40 % 

Ruwe celstof 32.00 % 

Ruw AS 10.90 % 

Suikers 7.00 % 

Suikers & zetmeel 10.00 % 

EWPa 0.58 % 

VEP 552.00 % 

VREp 82.00 g 

Droge stof 90.00 % 

Vitaminen 

Vitamine A 45000.00 I.E. 

Vitamine E 110.00 mg 

Biotine (Vit.H) 0.40 mg 

Vitamine D3 980.00 I.E. 

 



Mineralen 

Calcium 12.00 g 

Fosfor 3.00 g 

Magnesium 3.00 g 

Natrium 0.80 g 

Kalium 21.00 g 

Sporenelementen 

IJzer 615.00 mg 

Koper 9.00 mg 

Mangaan 33.00 mg 

Zink 22.00 mg 

Selenium 0.30 mg 

Kobalt 0.10 mg 

Aminozuren 

Lysine 7.60 g 

Methionine 2.40 g 

Tryptophaan 2.90 g 

Threonine 7.10 g 

Leucine 12.10 g 

Isoleucine 7.40 g 

Histidine 3.40 g 

Arginine 7.30 g 

Clycine +serine 15.40 g 

Phenylalanine + tyrosine 13.80 g 

Valine 9.40 g 

Methionine + cystine 4.70 g 

 
 


