Pavo Liga
Pasza tre?ciwa dla koni islandzkich i innych ras prymitywnych

Konie i kuce ras prymitywnych, jak np. kuce islandzkie, haflingery, hucu?y,
szetlandy bardzo dobrze wykorzystuj? pasze obj?to?ciowe, z ?atwo?ci? utrzymuj?
dobr? kondycj? i poziom energii, w zwi?zku z tym zazwyczaj nie wymagaj?
karmienia paszami tre?ciwymi. Poniewa? jednak wspó?czesne pastwiska s? cz?sto
z?ej jako?ci i ubogie w warto?ci od?ywcze, warto zadba? o uzupe?nienie ich diety.
Specjalnie dla nich zosta?a opracowana mieszanka Pavo Liga, która przy bardzo
zredukowanej zawarto?ci bia?ka i energii zawiera jednocze?nie dwukrotnie
wi?ksz? ni? typowe pasze dawk? witamin i mikroelementów - m.in. miedzi,
cynku, selenu, biotyny i witaminy E, co korzystnie wp?ywa na ogóln? kondycj? i
zdrowie konia, a zw?aszcza na sier?? i kopyta.

Informacja o produkcie
bardzo niska zawarto?? bia?ka
dwukrotnie wi?ksza zawarto??
witamin i mikroelementów
niski poziom energii
bogata w mied?, cynk, selen, biotyn? i
witamin? E

Zastosowanie
konie i kuce dobrze wykorzystuj?ce
pokarm
konie i kuce ras prymitywnych
konie i kuce wymagaj?ce niskiej
poda?y energii
konie i kuce niepracuj?ce

Porada ?ywieniowa
Przeci?tne dawkowanie dla
utrzymania kondycji: 250 gramów na
100 kg masy cia?a dziennie.
Maksymalne dawkowanie w
przypadku lekkiej pracy: 320 gramów
na 100 kg masy cia?a dziennie.
Dawkowanie zale?y od czasu
sp?dzanego na pastwisku i pracy.

nie zawiera owsa
Zawarto?? miarki:
Jedna pe?na miarka Pavo
zawiera oko?o 1,3 kg produktu
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idealne uzupe?nienie pasz
obj?to?ciowych

Pavo Liga
Pasza tre?ciwa dla koni islandzkich i innych ras prymitywnych

Specyfikacja
Zawiera
J?czmie?
Kaszka pszenna
Lucerna
?uska sojowa
Pszenica
Melasa trzcinowa
Nasiona lnu
Chlorek sodu
W?glan wapnia
Tlenek magnezu
Dro?d?e browarniane
CellProtect

Analiza gwarantowana
Energia strawna
10,4 MJ/kg
(DE)
Energia (EWpa)
0,83 EWpa
Energia (ME)
8,8 MJ/kg
Bia?ko strawne,
88 gr/kg
surowe
Bia?ko surowe
12,1 %
T?uszcz surowy
3,9 %
W?ókno surowe
13,0 %
Popió? surowy
8%
Cukier
6,8 %
Skrobia
23,7 %

Opakowanie
Paczkowany
Luzem

20 kg
>2.000 kg

Trwa?o??
Paczkowany
Luzem
Luzem

6 mth
3 mth
2 mth

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap?
0,81 %
Fosfor
0,39 %
Sód
0,55 %
Potas
1,32 %
Magnez
0,5 %
Mied?
130 mg
?elazo
240 mg
Cynk
520 mg
Mangan
330 mg
Selen
1,6 mg
Jod
2 mg

Witaminy (na kg)
Witamina A
Witamina D3
Witamina E
Witamina K3
Witamina B1
Witamina B2
Witamina B6
Kwas pantotenowy
Folin
Niacyna
D-biotyna

30.000 IE
5.000 IE
710 mg
7,0 mg
75 mg
30 mg
20 mg
43 mg
16 mg
34 mg
60 mg
1050 mcg

Przechowywanie
Przechowywa? w zimnym suchym i
zacienionym pomieszczeniu. Zamyka?
szczelnie po u?yciu

Chelatowane minera?y
Organiczna posta? selenu
Dawka ?ywieniowa kg/dzie?
200 kg

400 kg

600 kg

kg / day kg / day kg / day
0,5 kg

1,0 kg

1,5 kg

Light work

0,6 kg

1,3 kg

1,9 kg
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