
Pavo Podo®Lac Pellets
För det högdräktiga eller digivande stoet
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Pavo Podo®Lac är en pellets som är speciellt utvecklad för det högdräktiga och
digivade stoet. Fodret balanserar det ändrade behovet av näringsämnen under de
sista månaderna av dräktigheten och under digivning och främjar en god
mjölkproduktion. 

Podo® sörjer för en optimal utveckling av benen hos det ofödda fölet under de sista
3 månaderna av dräktigheten och fram till 5 månader efter att fölet är fött. Koppar,
zink och magnesium i lättupptaglig form bidrar till en god bentillväxt vilket är det
första steget i att förbygga OC och OCD (oseokondros).

Pavo Podo®Lac är steg 1 i Pavo Podo®konceptet. 

Missa inte steg 2: PavoPodo®Start och steg 3: Pavo Podo®Grow av det
välbeprövade Podo®Concept. Fodrar du inget eller endast lite kraftfoder till ditt sto?
Då rekommenderar vi Pavo Podo®Care, som är ett tillskott som tillför alla de
nödvändiga mineraler ett föl behöver. 

Efter flera års undersökningar av grovfoder så vet vi att energi- och proteinvärdena
varierar kraftigt och generellt sett är låga. Dessa näringsämnen är extra viktiga
under dräktighet och digivning och därför har Pavo Podo®Lac, förutom ett högt E-
vitamininnehåll också ett högt proterin- och fettinnehåll. 

*Sommarversionen innehåller 160 gram protein/kg

*Vinterversionen innhåller 200 gram protein/kg

Läs om: "Utfodringsrekommendation för kraftigt dräktiga,
lakterande varmblodiga ston eller föl"

Läs även om: hur Podo conceptet togs fram och varför vi kan säga att Podo
minskar uppkomsten av OC/OCD med en faktor av fyra

Viktiga egenskaper

Komplett foder till avelston
Stimulerar mjölkproduktionen
Säkerställer stoets kondition under
digivningen
För ston från 9.e månadens dräktighet
Även lämplig för hingstar och ston
med fertilitetsproblem
Med Podo© avelsmineraler för en god
ben/skelett utveckling

 

Användning

För det dräktiga stoet
För det digivande stoet 

Foderråd

Rekommenderad giva i 9e till 11e
månaden: 420g per 100kg kroppsvikt
och dag
Rekommenderad giva i 1e till 4e
digivningsmånaderna : 650g per
100kg kropsvikt och dag
Rekommenderad giva i 5e till 6e
digivningsmånaderna: 350g per
100kg kropsvikt och dag, långsamt
byte tillbaka till normalt foder under
denna period

Rekommenderad giva av Pavo
Podo®Lac beror på tillgång och kvalitet
på grovfodret.

Pavo foderskopa

En Pavo foderskopa med Pavo
PodoLac innehåller ungefär 1.2kg.
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Vetekli
Korn
Havre
Soja (böna) pressad, rostad
Havrefodermjöl
Rörsockermelass
Lusern
Linfrö
Sojaolja
Kalciumkarbonat
Salt
Magnesiumoxid
Vitaminer - mineraler

Förpackning
Säck 20 kg
Big Box 725 kg

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning

Näringsämnen
Energia (EWpa) 0,92 Units/kg
Smältbar energi
(DE)

13,2 MJ/kg

Energi (ME) 11,0 MJ/kg
Smältbart råprotein 12 %
Råprotein 15 %
Råfett 3,5 %
Växttråd 10 %
Råaska 8 %
Socker 7 %
Stärkelse 25 %
Lysin 6,5 g/kg
Metionin 2,5 g/kg

Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium 0,9 %
Fosfor 0,4 %
Natrium 0,5 %
Kalium 1,2 %
Magnesium 0,5 %
Koppar 55 mg
Järn 100 mg
Zink 160 mg
Mangan 110 mg
Selen 0,4 mg
Jod 0,9 mg
Kobolt 0,5 mg

Kelaterade mineraler
Organisk form av Selen

Rekommenderad fodergiva kg/dag

Hållbarhet
Säck 6 månader
Big Box 6 månader

Vitaminer (per kg)
Vitamin A 15.000 IE
Vitamin D3 2.200 IE
Vitamin E 300 IE
Vitamin B1 15 mg
Vitamin B2 15 mg
Vitamin B6 10 mg
Vitamin B12 150 mcg
Kolin 500 mg
Folsyra 10 mg
D-Biotin 250 mcg
Vitamin K3 4,0 mg
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