Pavo DailyPlus
Det naturliga sättet att utfodra på

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 och
därför också 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.

Främjar välbefinnandet hos hästar (tillbaka till naturen)
Stimulerar tuggningen hos din häst (upp till 3 gånger så
många tuggningar)
Upp till 3 gånger så lång ättid
Minskar risken för magsår genom att främja produktionen
av saliv
Din häst blir mindre uttråkad i stallet
Idealisk för hästar som kastar i sig kraftfodret

Användning
För sporthästar (hästar som behöver kraftfoder); använd
din vanliga fodergiva och lägg till ca 0,5kg (2 nävar) av
Dailyplus och blanda runt.
För hästar/ponnyer som har ingen eller mycket liten
kraftfodergiva; den låga energinivån i Pavo DailyPlus gör
att den passar lika bra till stora hästar som till överviktiga
ponnyer. Blanda ner 0,5kg DailyPlus (2 nävar) tillsammans
med en söndersmulad mineralbricket (Summerfit) så får din
häst i sig alla viktiga näringsämnen
Dailyplus näringssammansättning (protein och
stärkelsenivå) är jämförbart med torrt hö eller ensilage
Pavo DailyPlus har tillsatta mineralämnen vilket gör den
lämplig också för avelsston, föl och unghästar.
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Viktiga egenskaper
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Innehållsförteckning
Innehåller
Luzern
Havrestængel
Gräs
Halm
Rörsockermelass
Korn
Vetekli fint
Magnesiumoxid
Sojaolja
Mineraler

Garanterat innehåll
Smältbar Energi
(DE)
Energie (ME)
Smältbart råprotein
Rå protein
Rå Fett
Växttråd
Råaska
Socker
Stärkelse

Förpackning
Säck

90 litres

Hållbarhet
Hållbarhet

12 months

Foderrådgivning
Ongeveer

6,4 MJ/kg
6,8 %
10,5 %
2,4 %
26 %
9%
8,9 %
3,2 %

Vitaminer (per Kg)
Nivåer jämfört med normalt
Grovfoder (hö, ensilage)
Inga tillsatta vitaminer
Förvarings anvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt
.återförsluts efter anvädning

Mineraler och spårämnen (per Kg)
Kalcium
0,6 %
Fosfor
0,3 %
Natrium
0,06 %
Kalium
2,1 %
Magnesium
0,3 %

per
portie
0,3 kg 0,5 kg
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Paard

0,54 Units/kg
7,8 MJ/kg
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