
Pavo FibreNuggets
Det bedste alternative til stråfoder, velegnet til alle heste
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Rigeligt fiberrigt og kvalitets-stråfoder er grundlaget for enhver hest diæt, men det
er ikke altid tilfældet. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tilføre mere eller
helt eller delvist erstatte dit hø eller wrap.  Eksempelvis i tilfælde af ringe eller
middelmådigt stråfoder, eller hvis hesten lider af tandproblemer og derfor har svært
ved at tygge stråfoder.

Pavo FibreNuggets som et alternative til stråfoder

Pavo FibreNuggets kan bruges som en topkvalitets erstatning af stråfoder. De store
fiberrige pellets, lavet af 100% græs fra foden af alperne I det sydlige Tyskland,
stimulere tyggetiden og spytdannelsen hos din hest.  Mere tyggetid minimerer
kedsomhed og spyt fremmer en sund fordøjelse. Det velduftende og smagfulde
græs indeholder en variation af mere end 60 forskellige typer af græs og urter.
 Pavo FibreNuggets er fiberrigt, indeholder naturlige vitaminer og sporelementer og
er komplet fri for melasse og korn.  Takket være en kontrolleret tørreproces er Pavo
FibreNuggets af meget ens kvalitet uden støv og/eller skimmel. Det gør det også til
en god erstatning til heste der er sensitive overfor støv.

Tilgængelig i 20 kg sække.

Egenskaber

Top kvalitets stråfoder erstatning
Smagfuld mix af alpegræs og urter
Indeholder mere end 60 forskellige
typer græs og urter
Melasse- og kornfri

Velegnet til

Velegenet til alle heste og ponyer
Tilskud eller helt eller delvist
erstatning, i tilfælde af ringe og dårlig
stråfoder-kvalitet 
Senior heste eller heste som har
problemer med at tygge stråfoder
Til heste der er sensitive overfor
støv/skimmel i stråfoder

Foderanbefaling

Pavo FibreNuggets kan udfodres tørt,
men for en sikkerheds skyld, anbefaler vi
altid at opbløde Pavo FibreNuggets i
rigelig vand i forholdet 1 del Pavo
FibreNuggets: 2 dele vand. Det skal
opblødes i 30 minutter i varmt vand/ 1
time i koldt vand.

Maksimalt 0.5 - 1 kg pr. 100 kg
legemsvægt pr. dag

Pavo fodermål: 

1 fuldt Pavo fodermål Pavo
FibreNuggets indeholder ca. 0,860 kg

Produkt specifikationer
Sammensætning
enggræs (tørret og
pelleteret)

100 %

Mineraler og sporstoffer (pr. kg)
Kalcium 0,55 %
Fosfor 0,25 %
Natrium 0,05 %
Kalium 2,9 %
Magnesium 0,17 %

Analytiske bestanddele
Energi (DE) 6,0 MJ/kg
Energie ( EWpa) 0,48 %
Energi (ME) 5,1 MJ/kg
Råprotein 6,8 %
Råfedt 2 %
Råfiber 30 %
Råaske 11 %
Sukker 7,8 %
Stivelse 2,2 %

Holdbarhed
Indpakning 24 mth

Pakning
Indpakning 20 kg

Opbevarings anvisning 
Foderet skal opbevares køligt, tørt og
mørkt. Emballagen skal efter brug lukkes
igen
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