
Pavo SpeediBeet
Snabbsvällande flingor av betmassa
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Viktiga egenskaper

Hälsosam grovfoder fiber med prebiotiska effekter
Bidrar till god funktion av matsmältningssystemet
Mycket lågt socker innehåll, ingen melass

Användning• Fritidshästar: som en hälsosam källa till fibrer • Äldre hästar: som
grovfoder • Långdistanshästar: energi och vatten under träning/tävling •
Sporthästar: förebygga vätskebrist • Sockerkänsliga/fångbenägnahästar:
grovfoder med låg sockerhalt • Som en smaklig giva: hästarna älskar det •
Hästar som lätt går upp i vikt 

Många människor gör fel när de blandar till en måltid av Pavo SpeediBeet. Vi
råder er att blanda till SpeediBeet med proportionerna 1 : 5, eller med andra ord
1 kg SpeediBeet till 5 liter vatten. Tyvärr, i praktiken, så tror många att det går
att ta 1 mått Pavo SpeediBeet och blanda med 5 mått vatten. Om du gör detta,
då får du en väldigt blöt blandning (vattnet lägger sig ovanpå).

Varför blir det så?

1 mått SpeediBeet = 760 gram
1 mått vatten            = 1,5 liter

Om du blandar ett mått  SpeediBeet (760 gram) med  5 mått vatten (7,5 liter
vatten) blir proportionerna nästan 1 to 10.
Du ska låta1 mått SpeediBeet svälla i 5*760 gram = 3,8 liter vatten, vilket
motsvarar ungefär

3 mått vatten.

I Praktiken gör du så här:

·   1 mått SpeediBeet  blandar du med 3 mått vatten

·   ½ mått SpeediBeet  blandar du med 1,5 mått vatten

·   1 kopp SpeediBeet blandar du med 3 koppar vatten

Innehållsförteckning
Innehåller 

Mineraler
Kalcium 0,7 %
Fosfor 0,1 %
Natrium 0,2 %
Kalium 1,1 %
Magnesium 0,3 %

Garanterat innehåll
0,83 Units/kg

Smältbar Energi
(DE)

12,0 MJ/kg

Energie (ME) 9,9 MJ/kg
Smältbart råprotein 4,2 %
Rå protein 10,0 %
Rå Fett 0,7 %
Växttråd 16,0 %
Rå Aska 9,0 %
Socker 5,0 %
Stärkelse 0,0 %
Lysine 3,2 g
metionin 1,5 g

Hållbarhet
Säck 12 {months}

Förpackning
Säck 15 kg

Foderrådgivning
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

as healthy addition 0,1 kg 0,2 kg 0,3 kg

Horse with a condition residue or
dental problems

0,8 kg 1,6 kg 2,4 kg
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