Pavo HayChunks
Hälsosamt grovfoder för att hålla din häst sysselsatt i stallet eller under transport

Det absolut viktigaste för att en häst ska må bra är att den äter under stor del av
dagen. I sitt naturliga tillstånd tillbringar hästen runt 16 timmar om dagen med att
äta. När din häst inte har möjlighet att äta obehindrat under dagen, exempelvis för
att den står uppstallad under en stor del av dygnet, kan hästen lätt bli uttråkad. Det
är lätt att hästen utvecklar ett ”dåligt” beteende såsom sparkar i dörrar, krubbitning
eller vävning. Är din häst uttråkad, spenderar den 8 timmar (eller mer) i boxen per
dag eller reser ni mycket? Ge i så fall några stycken Pavo Haychunks: Det
hälsosamma grovfoder-mellanmålet som erbjuder din häst något att tugga på och
håller den sysselsatt och aktiverad.
Pavo HayChunks: hälsosamt grovfoder-mellanmål
Det roliga med Pavo HayChunks är att du kan utfodra dem på olika sätt. Du kan ge
dem direkt på marken, i en foderkrubba eller i ett mindre hönät. Ju svårare du gör
det för din häst att få tag i dem desto längre tid tar det för den att äta upp dem! På
detta sätt slår du två flugor i en smäll; din häst får i sig lite extra grovfoder och den
håller sig sysselsatt länge.
Ge Pavo HayChunks såhär:
I hönät: lägg 3 - 4 HayChunks (för tillräcklig vikt) i ett litet hö-nät och lägg
eventuellt med lite extra vanligt hö
Lägg HayChunks på marken eller göm några stycken i den vanliga högivan
som en överraskning.
Direkt ur handen
I krubban (fungerar mycket bra för att hålla din häst lugn runt fodertiderna!)
Bra att veta: våra testhästar gillar verkligen Pavo HayChunks. När de får välja
mellan normalt hö och en HayChunnk, går alla först efter HayChunk!

Hälsosamt grovfoder-mellanmål
Ger extra sysselsättning
Tillverkat av tyskt naturligt hö
Spannmåls- och melassfri
Lågt sockerinnehåll
Stimulerar salivproduktionen
Väldigt smakligt
Hållbarhet: upp till 2 år (när
förpackningen är stängd ordentligt
och förvaras torrt)

Användning
Lämplig för alla hästar och ponnyer
oavsett foderstat
Idealisk för hästar som är känsliga för
damm eller mögel
Som extra grovfoder till hästar i
inackorderingsstall
För hästar som är uttråkade

Foderråd
Pavo HayChunks kan ges direkt från
handen, i krubban eller i ett mindre hönät. De behöver inte blötas och kan ges
torra. Har du en äldre häst eller en häst
med tandproblem? I så fall kan du låta
bitarna ligga en stund i vatten för att
mjuka upp sig vilket gör det lättare för
hästen att få i sig dem.

Dagligt giva: 1 till 4 HayChunks per
dag som ett komplement till den
vanliga foderstaten
Maximal giva: ge som mest 4 chunks
per dag (= 1 kilo)

En låda med Pavo Haychunks innehåller
ca 65-70 bitar (14kg). Baserad på en
maxgiva om 4 bitar per dag kommer en
låda att räcka i 17 dagar.

Stimulan - NL 07981
Kompletteringsfoder för hästar

Viktiga egenskaper

Pavo HayChunks
Hälsosamt grovfoder för att hålla din häst sysselsatt i stallet eller under transport

Innehållsförteckning
Innehåller
ängshö
(hetluftstorkat och
pelleterat)
Sojaolja

99 %
1%

8,8 %
2,8 %
24,8 %
9,5 %
6%
-

Förpackning
Säck

14 kg

Hållbarhet
Säck

12 månader

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning
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Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium
0,46 %
Natrium
0,16 %
Magnesium
0,19 %

Näringsämnen
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska
Socker
Stärkelse
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