
Pavo Condition
Daglig høj-fibre pellet
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Høj-fibre pellet for alle heste i let arbejde  

Pavo Condition er den ideelle høj-fibre pellet til heste og ponyer i let til moderat
arbejde. Pavo Condition er fuld balanceret med vitaminer og mineraler. Den er
naturligt og nøje sammensat efter den nyeste viden og ved at give Pavo Condition
sikre du at den får alle næringsstoffer den behøver til let arbejde, påbegyndt
træning og moderat arbejde. Pavo Condition møder alle de daglige krav til vitaminer
og mineraler, har et højt indhold af let fordøjelige fibre og et lavt indhold af sukker
og stivelse, hvilket resulterer i et excellent, non-heating foder til heste og ponyer i let
arebjde til dem der konkurrerer på et alm. niveau. Pavo Condition er havrefri, hvilket
gør den velegnet til heste der bliver for “varme” af havre.

Også tilgængelig i BigBox og silo
Pavo Condition er også tilgængelig i 725 kg BigBox: Den perfekte løsning til 4-8
heste der skal have det samme kraftfoder. Pavo BigBoxe er mere miljørigtige,
billigere og leveres direkte til din (stald)dør. For silovarer kontakt os venligst. 

 

Egenskaber

Møder fuldt ud det daglige behov for
vitaminer og mineraler
Ekstra hørfrø for en blank pels
Lavt sukker- og stivelsesindhold
Havrefri
God pris/ kvalitets-forhold

Velegnet til

Til alle heste og ponyer i let
til moderat arbejde
Heste som ikke behøver meget energi
Til heste der nemt bliver for varme på
havre

Foderanbefaling

Den anbefalede mængde af Pavo
Condition afhænger bla. af om hesten
går på græs, mængden af stråfoder og
arbejde.

 

Daglig anbefaling vedligehold:

330 gram pr. 100 kg legemsvægt

Daglig anbefaling let arbejde:

420 gram pr. 100 kg legemsvægt

Pavo fodermål:

1 fuld Pavo fodermål indeholder ca.
1,160 kg Pavo Condition
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Produkt specifikationer
Sammensætning
Lucerne 22 %
Byg
Soja skaller 15 %
Græs 13 %
Melasse
Solsikkeskra
Våde roesnitter
Hørfrø 2.5 %
Sojaolie
Monocalciumphosphat
Magnesium Oxide
Salt

Pakning
Indpakning 20 kg
Big Box 725 kg
Bulk >2.000 kg

Holdbarhed
Indpakning 6 mth
Big Box 6 mth
Bulk vinter 3 mth
Bulk Sommer 2 mth

A-vitamin 7.500 IE
D3-vitamin 2.000 IE
E-vitamin 380 mg
K3-vitamin 3 mg
B1-vitamin 18 mg
B2-vitamin 12 mg
B6-vitamin 10 mg
Pantotesyre 16 mg
Folin 7 mg
Niacinamide 25 mg
D-Biotin 250 mcg

Mineraler og sporstoffer (pr. kg)
Kalcium 1,15 %
Fosfor 0,57 %
Natrium 0,4 %
Kalium 1,64 %
Magnesium 0,5 %
Kobber 45 mg
Jern 80 mg
Zink 185 mg
Mangan 90 mg
Selen 0,8 mg
Jod 0,5 mg

Organsik form af selen

Analytiske bestanddele
Energi (DE) 10,5 MJ/kg
Energi (ME) 8,9 MJ/kg
Energie ( EWpa) 0,84 EWpa
Fordøjeligt råprotein 87 gr/kg
Råprotein 13,5 %
Råfedt 5,5 %
Råfiber 16,7 %
Råaske 9,9 %
Sukker 7,5 %
Stivelse 13,5 %

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

Foderanvisninger kg / dag
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

Maintenance 0,66 kg 1,3 kg 2,0 kg

Light work 0,84 kg 1,7 kg 2,5 kg
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