
Pavo Cerevit
Komplett basmüsli för alla hästar och ponnyer
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Pavo Cerevit är en komplett, havrefri basmüsli som passar till alla typer av hästar
och ponnyer i lätt arbete. Pavo Cerevit innehåller extra fibrer i form av hackad
lusern och speciella pellets med högt fiberinnehåll, främst gjorda av speltskal.
Dessa ingredienser ger müslin extra struktur. Fördelarna med mer struktur är att din
häst kommer att äta upp sitt Pavo Cerevit-mål långsammare och kommer att bli
tvungen att tugga mer vilket innebär att den kommer att producera mer saliv som i
sin tur neutraliserar magsyran. Pavo Cerevit består av korn- och majsflingor och
hästar tycker att den är väldigt smaklig. Dessutom så innehåller den alla viktiga
vitaminer, mineraler och spårelement för att hålla dig häst frisk och hälsosam. Och
dessutom, Pavo Cerevit har ett fördelaktigt pris vs. kvalitetsförhållande.

Denna müslimix består till 100% av naturliga ingredienser och har sammanställts
mycket noggrant. Den innehåller ingen havre och har en låg proteinhalt. Pavo
Cerevit är alltså en perfekt basmüsli för varje häst och ponny.

Finns tillgänglig som BigBox

Pavo Cerevit finns tillgänglig som BigBox: den perfekta bulkförpackningen när 5 till
10 hästar äter samma typ av kraftfoder. Kilopriset för foder i BigBox är lägre än i
påse och levereras direkt till stallet. Du hittar alla fördelar med BigBox här.

Viktiga egenskaper

Komplett basmüsli
Med korn- och majsflingor
Havrefri
Innehåller alla viktiga mineraler och
spårämnen
Fördelaktigt förhållande mellan pris
och kvalitet

Användning

Komplett basmüsli till alla hästar och
ponnyer

 

Foderråd

Underhållsgiva: 330 gram per 100kg
kroppsvikt per dag.
Lätt träning: 420 gram per 100kg
kroppsvikt per dag.

Rekommenderad giva av Pavo Cerevit
beror bland annat på tillgång och kvalitet
på grovfoder och mängden träning.

Pavo foderskopa

En Pavo foderskopa med Pavo
Cerevit innehåller ungefär 0.9kg.
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Lusern
Kornflingor
Vetekli
Dinkel
Vete
Majsflingor
Rörsockermelass
Ärtflingor
Sojaolja
Kalciumkarbonat
Natriumklorid
Magnesiumoxid
Monokalciumfosfat

Förpackning
Säck 15 kg
Big Box 600 kg

Näringsämnen
Smältbar energi
(DE)

10,8 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,86 EWpa
Energi (ME) 9,1 MJ/kg
Smältbart råprotein 86 gr/kg
Råprotein 11,0 %
Råfett 4,2 %
Växttråd 14,9 %
Råaska 8,6 %
Socker 4 %
Stärkelse 24,7 %

Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium 1,24 %
Fosfor 0,46 %
Natrium 0,39 %
Kalium 1,18 %
Magnesium 0,44 %
Koppar 41 mg
Järn 73 mg
Zink 82 mg
Mangan 168 mg
Selen 0,73 mg
Jod 0,46 mg

Vitaminer (per kg)
Vitamin A 9488 IE
Vitamin D3 2.226 IE
Vitamin E 202 IE
Vitamin K3 3 mg
Vitamin B1 15 mg
Vitamin B2 15 mg
Vitamin B6 10 mg
Pantotensyra 17 mg
Folin 7 mg
Niacin 25 mg
D-Biotin 253 mcg

Hållbarhet
Säck 6 månader
Big Box 6 månader

Foderrådgivning
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

Underhåll 0,66 kg 1,3 kg 2,0 kg

Lätt arbete 0,84 kg 1,7 kg 2,5 kg
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