
Pavo SpeediBeet
Hurtigt opblødte roeflager
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Pavo SpeediBeet er et højkvalitativt grovfoder, som støtter tarmenes sundhed. Det
er fremstillet af sukkerfri roe-flager og indeholder overhovedet ingen tilsætninger, og
altså heller ikke melasse. Flagerne bearbejdes via en patenteret
opvarmningsproces. Produktet kan således hurtigt – efter 10 minutter - udblødes, i
varmt og koldt vand. Lækkert, praktisk og sundt for alle heste.

Pavo SpeediBeet indeholder ingen stivelse og har et sukkerindhold på kun 5 %. Det
gør det til et ideelt foder til heste der skal have en ration med lavt sukkerindhold.

Pavo SpeediBeet indeholder meget pektin, en opløselig fiber, som er nemmere at
fordøje end fibrene i grovfoder. Roepulpen er således en fantastisk kilde af
langsomt frigivet energi og perfekt egnet til konkurrenceheste. Pektin har en
præbiotisk virkning, hvilket betyder at fibrene støtter væksten af sunde bakterier i
tarmene. Det er meget vigtigt for velfungerende tarme.

Pavo SpeediBeet falder ind under kategorien grovfoder og indeholder ingen tilsatte
vitaminer og mineraler. Hvis du udelukkende giver Pavo SpeediBeet ved siden af
det øvrige grovfoder, så anbefales det at supplere med vitaminer og mineraler, for
eksempel Pavo SummerFit briketter eller Pavo Vital.

Egenskaber

• Sundt grovfoder med præbiotisk effekt
• Støtter god tarmfunktion
• Meget lavt sukkerindhold, ingen
melasse

Velegnet til

Pavo SpeediBeet passer til foderrationen
for heste med:
• Rationer med lavt sukkerindhold –
lavere fruktanindhold end hø/græs
• Mindre god huld
• Seniorer med dårligt tandsæt – delvis
grovfodererstatning
• Sportsheste – langsomt frigivet energi
og vandforråd i tarmene
• Vanskelige æde-vaner - velsmagende

Foderanbefaling

Mængde som et sundt dagligt tilskud:
50 gram pr 100kg legemsvægt.
Maksimalt daglig mængde som delvis
erstatning for stråfoder: 400 gram pr
100kg legemsvægt.

Tilberedning: Bland 1 del Pavo
SpeediBeet med 3 dele vand og vent 10
minutter. Produktet er nu klar til at blive
fodret.

MÅ IKKE FODRES TØRT!

Fodermål indhold

Et Pavo fodermål indeholder ca.  0,7 kg
Pavo SpeediBeet
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Produkt specifikationer
Sammensætning
Roeflager, uden melasse

Mineraler
Kalcium 1,0 %
Fosfor 0,1 %
Kalium 0,24 %
Magnesium 0,3 %

Analytiske bestanddele
Energi (DE) 12,0 MJ/kg
Energie ( EWpa) 0,96 EWpa
Energi (ME) 10,2 MJ/kg
Fordøjeligt råprotein 4,2 %
Råprotein 4,2 %
Råfedt 2,1 %
Råfiber 16,0 %
Råaske 6,2 %
Sukker 5,0 %
Stivelse 0,0 %

Holdbarhed
Indpakning 12 mth

Pakning
Indpakning 15 kg

Foderanvisninger
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

as healthy addition 0,1 kg 0,2 kg 0,3 kg

Horse with a condition residue or
dental problems

0,8 kg 1,6 kg 2,4 kg
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