
Pavo DailyPlus
Grovfoderblandning med hög fiberhalt som förlänger ättiden
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Vilda hästar betar under 16 timmar per dag, under dessa 16 timmar hinner hästen
med över 40.000 tuggrörelser. Tamhästar tuggar under betydligt kortare tid vilket
resulterar i färre tuggningar. Pavo DailyPlus är ett balanserat foder som du kan
blanda med kraftfoder för att stimulera din hästs tuggning och salivprodution.
Undersökningar bland våra kunder visar att hästarna tuggar upp till 3 gånger mer
och tar 3 gånger så lång tid på sig att äta sin måltid när det vanliga kraftfodret är
uppblandat med Pavo DailyPlus. 

Pavo DailyPlus är ett koncentrat som är utvecklat för att stimulera hästarnas
naturliga behov av att tugga fodret många gånger. Pavo DailyPlus kan
dessutom ersätta din hästs grovfoder helt och hållet om det skulle behövas

Viktiga egenskaper

Balanserad grovfoderblandning
Tillverkad av bland annat alfalfa och
timotej
Stimulerar tuggande och
salivproduktion
Förlänger ättiden upp till tre gånger
Främjar en sund tarmflora
Fri från spannmål och melass
Lågt innehåll av socker och stärkelse
Med linfröbitar för en blank päls

 

Användning

Som ett grovfoderalternativ för alla
vuxna hästar och ponnyer
Att blanda med kraftfoder
Att blanda med tillskott för en ”stor”
måltid
Att ge hästen något att äta under
utfodring om du inte ger den något
kraftfoder
Som en nyttig belöning efter träning
Som en grovfoderersättning för hästar
med reducerad tandfunktion

 

Foderråd

Blanda 0,5 kg av Pavo DailyPlus i den
vanliga fodergivan. Detta motsvarar
ungefär två stora nävar. På så sätt kan
du förvandla kraftfodermåltiden till en
extra hälsosam grovfodermåltid!

Tips: fukta den blandade måltiden lätt
med vatten så njuter din häst ännu mer
av maten!
Skopinnehåll: en full Pavo-skopa med
DailyPlus innehåller cirka 0,2 kg.

Innehållsförteckning
Innehåller 
Lusern
Timothee
Gröna havre
Vete strå
Linfröolja
Torkad cikoriapressmassa
Äppelpressmassa
Linförskal
Solrosfrömjöl
Solrosfröolja

Foderrådgivning
Vatten bör alltid finnas tillgänligt
Detta foder ska ges upp till 1500g per 100
kg kroppsvikt per dag

Näringsämnen
Råprotein 10,6 %
Råfett 6,2 %
Växttråd 27,4 %
Smältbart råprotein 6,8 %
Råaska 7 %
Socker 3,7 %
Stärkelse 2,1 %
Kalcium 0,66 %
Fosfor 0,24 %
Natrium 0,08 %

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning

Förpackning
Säck 90 ltr

Hållbarhet
Hållbarhet 12 månader
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