
Pavo Nature's Best
Najlepsza naturalna pasza
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Du?a ilo?? cukru nie jest wskazana w diecie koni, które nie s? intensywnie
u?ytkowane lub które maj? sk?onno?ci do ochwatu czy wykazuj? jak?kolwiek
wra?liwo?? na jego nadmiar. To w?a?nie dlatego Pavo Nature’s Best zosta?o 
ulepszone i zmodyfikowane. Przede wszystkim udzia? zbó? zosta? zmniejszony,
dzi?ki czemu musli charakteryzuje teraz naprawd? niska zawarto?? cukru (2%) i
zdecydowanie mniejsza zawarto?? skrobii (16%). Ponadto pasza zosta?a
wzbogacona o susz z tymotki ??kowej, która zawiera mniej szkodliwych fruktanów,
wi?cej dobrego bia?ka i wi?cej w?ókna ni? inne gatunki traw, a zawarto?? witamin i
minera?ów zosta?a zmodyfikowana w oparciu o najnowsze wyniki bada?.

Nature’s Best to smaczne, lekkostrawne bezowsowe musli, wzbogacone orkiszem,
lucern? i p?atkami z soi, które s? doskona?ym ?ród?em bia?ka oraz
ekstrudowanymi nasionami lnu, które bardzo korzystnie wp?ywaj? na sier??.
?wietnie sprawdza si? w przypadku koni zbyt „gor?cych”, ?le toleruj?cych owies w
diecie i wra?liwych na cukier.

Informacja o produkcie

Kompletna, smaczna i zdrowa pasza
dla koni 
Najni?sza na rynku zawarto??
cukru(2%) i skrobi (16%)
Niski poziom bia?ka
Nie zawiera owsa
Dodatek suszonej lucerny, tymotki i
orkiszu wyd?u?a czas prze?uwania

Zastosowanie

Lekki sport i rekreacja
Konie i kuce zbyt "gor?ce"
Konie i kuce sportowe ?le toleruj?ce
owies w diecie
Konie i kuce wra?liwe na cukier
lub z problemami z kopytami  

Porada ?ywieniowa

Konie niepracuj?ce lub pracuj?ce
niewiele: 330 gramów na 100 kg masy
cia?a dziennie.
Lekka praca: 420 gramów na 100 kg
masy cia?a dziennie.

Dawkowanie zale?y od czasu
sp?dzanego na pastwisku i pracy.

 

Zawarto?? miarki:

Jedna pe?na miarka Pavo
zawiera oko?o 0.9 kg produktu
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Specyfikacja
Zawiera
Lucerna
Kaszka pszenna
Orkisz
Pszenica
P?atki sojowe toastowane
Melasa trzcinowa
Pulpa jab?kowa
W?glan wapnia
olej sojowy
Chlorek sodu
J?czmie? sp?czniany
Marchew-p?atki
Tlenek magnezu
Nasiona lnu
Fosforan jednowapniowy
Kukurydza sp?czniana
Otr?by pszenne
Pulpa z cykorii
Wyt?oki s?onecznikowe
Nasiona lnu

Opakowanie
Paczkowany 15 kg
Paczkowany 3 kg
Big Box 550 kg

Analiza gwarantowana
Energia strawna
(DE)

10 MJ/kg

Energia (EWpa) 0.80 EWpa
Energia (ME) 8,5 MJ/kg
Bia?ko strawne,
surowe

90 gr/kg

Bia?ko surowe 12,2 %
T?uszcz surowy 5,1 %
W?ókno surowe 18,7 %
Popió? surowy 9,8 %
Cukier 4,2 %
Skrobia 14,8 %

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 1,34 %
Fosfor 0,46 %
Sód 0,43 %
Potas 1,39 %
Magnez 0,5 %
Mied? 46 mg
?elazo 81 mg
Cynk 168 mg
Mangan 82 mg
Selen 0,81 mg
Jod 0,51 mg

Witaminy (na kg)
Witamina A 9.488 IE
Witamina D3 2.226 IE
Witamina E 202 IE
Witamina K3 3 mg
Witamina B1 15 mg
Witamina B2 15 mg
Witamina B6 10 mg
Kwas pantotenowy 15 mg
Folin 7 mg
Niacyna 25 mg
D-biotyna 253 mcg

Trwa?o??
Paczkowany 6 mth
Big Box 6 mth

Dawka ?ywieniowa kg/dzie?
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

Maintenance 0,7 kg 1,3 kg 2,0 kg

Light work 0,8 kg 1,7 kg 2,5 kg
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