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Fiberrik vardagspellets
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Efter önskemål från våra kunder har vi uppdaterat och förbättrat Pavo
Condition, vårt mest pooulära pelleterade foder. Nya Pavo Condition
innehåller mer struktur och fibrer och mindre socker och stärkelse. Utöver det
så innehåller Pavo Condition alla vitaminer och mineraler som hästar behöver
och den är dessutom havrefri. 

Är du nyfiken på exakt vad som har ändrats? Då ska du lägga
innehållsförteckningen för den gamla och nya Pavo Condition bredvid varandra och
jämföra.

Pelleterat underhållsfoder med högt fiberinnehåll

Pavo Condition är det ideala, fiberrika, pelleterade underhållsfodret för hästar och
ponnys i lättare arbete eller för hästar med mycket egen energi.

Pavo Condition innehåller alla vitaminer och mineraler din häst behöver och är
naturligt sammansatt i linje med de senaste vetenskapliga rönen. Pavo Condition
tillgodoser dagsbehovet av alla vitaminer och mineraler, har ett högt innehåll av
lättsmälta fibrer och minskat innehåll av socker och stärkelse vilket resulterar i ett
utmärkt lågenergifoder som passar hästar och ponnys på fritidsnivå, de som tävlar
på en lägre nivå eller för de hästar med mycket egen motor. Pavo Condition är
havrefri vilket gör fodret lämpligt för hästar som lätt blir heta av havre.

Finns också tillgänlig i BigBox
Pavo Condition finns också tillgänglig i BigBox som är en perfekt förpackning för att
enkelt kunna utfodra 5-10st hästar med samma foder. Pavo BigBox är mycket
billigare än Conditon i säckar och kan levereras direkt till ditt hem eller stall.

Viktiga egenskaper

Möter dagsbehovet av alla vitaminer
och mineraler
Extra linfrö för en glänsande päls
Minskat innehåll av socker och
stärkelse
Havrefri 
Fiberrik

Användning

För alla hästar och ponnys i lättare
arbete
Hästar som har ett mindre
energibehov
Passar hästar som lätt blir heta av
havre

 

Foderråd

Rekommenderad underhållsgiva:

330 gram per 100 kg kroppsvikt per
dag

Rekommenderad giva vid arbete:

420 gram per 100 kg kroppsvikt per
dag

Rekommenderad giva av Pavo Condition
beror på tillgång och kvalitet på
grovfoder och mängden träning.

Skopa:

1 full Pavo foderskopa med Pavo
Condition innehåller ca. 1,160 kg
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Lusern 22 %
Korn
Sojaskal 15 %
Gräs 13 %
Rörsockermelass
Solrosfrön, extraherade
Betmassa
Linfrö 2.5 %
Sojaolja
Monokalciumfosfat
Magnesiumoxid
Natriumklorid

Förpackning
Säck 20 kg
Big Box 725 kg
Bulk >2.000 kg

Hållbarhet
Säck 6 månader
Big Box 6 månader
Bulk vinter 3 månader
Bulk sommar 2 månader

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

Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium 1,15 %
Fosfor 0,57 %
Natrium 0,4 %
Kalium 1,64 %
Magnesium 0,5 %
Koppar 45 mg
Järn 80 mg
Zink 185 mg
Mangan 90 mg
Selen 0,8 mg
Jod 0,5 mg

Organisk form av Selen

Näringsämnen
Smältbar energi
(DE)

10,5 MJ/kg

Energi (ME) 8,9 MJ/kg
Energia (EWpa) 0,84 EWpa
Smältbart råprotein 87 gr/kg
Råprotein 13,5 %
Råfett 5,5 %
Växttråd 16,7 %
Råaska 9,9 %
Socker 7,5 %
Stärkelse 13,5 %

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning

Rekommenderad fodergiva kg/dag
 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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