
Pavo Cerevit
Kompletne podstawowe muesli dla wszystkich koni i kuców
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Pavo Cerevit to bardzo smaczne bezowsowe muesli b?d?ce mieszank?
p?atkowanych i ca?ych ziaren. Charakteryzuje je niski poziom bia?ka i
kompletne zbilansowanie w witaminy i minera?y, dzi?ki czemu zapewnia koniom i
kucom w lekkiej pracy wszystko co niezb?dne. 

 

Informacja o produkcie

bezowsowe 

niski poziom bia?ka

kompleks witamin i minera?ów

Zastosowanie

Zdrowe podstawowe uniwersalne muesli
- dla wszystkich koni i kuców w lekkiej
pracy

Porada ?ywieniowa

Przeci?tne dawkowanie dla
utrzymania kondycji: 330 gramów na
100 kg masy cia?a dziennie.
Maksymalne dawkowanie w
przypadku lekkiej pracy: 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
J?czmie? p?atkowany
Kaszka pszenna
Orkisz
Pszenica
P?atki kukurydziane
Melasa trzcinowa
Groszek p?atkowany
olej sojowy
W?glan wapnia
Chlorek sodu
Tlenek magnezu
Fosforan jednowapniowy

Opakowanie
Paczkowany 15 kg
Big Box 600 kg

Analiza gwarantowana
Energia strawna
(DE)

10,8 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,86 EWpa
Energia (ME) 9,1 MJ/kg
Bia?ko strawne,
surowe

86 gr/kg

Bia?ko surowe 11,0 %
T?uszcz surowy 4,2 %
W?ókno surowe 14,9 %
Popió? surowy 8,6 %
Cukier 4 %
Skrobia 24,7 %

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 1,24 %
Fosfor 0,46 %
Sód 0,39 %
Potas 1,18 %
Magnez 0,44 %
Mied? 41 mg
?elazo 73 mg
Cynk 82 mg
Mangan 168 mg
Selen 0,73 mg
Jod 0,46 mg

Witaminy (na kg)
Witamina A 9488 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 17 mg
Folin 7 mg
Niacyna 25 mg
D-biotyna 253 mcg

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

Porada ?ywieniowa
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

Maintenance 0,66 kg 1,3 kg 2,0 kg

Light work 0,84 kg 1,7 kg 2,5 kg
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