
Pavo DailyPlus
Recept pro š?astného kon?!
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V p?írod? se kon? pasou 16 hodin denn? a u toho p?ibližn? 40 000 x p?ežvýknou.
Naše kon? ve stáji p?ežvykují mnohem mén?. K sežrání 1 kg müsli p?ežvýkne k??
cca 900 x, 1 kg pellet pouze 600 x. Žvýkání podporuje produkci slin a tím se stará o
zdravé trávení, dobrá produkce slin také pomáhá p?edcházet vzniku žalude?ních
v?ed?. Z t?chto d?vod? bylo vyvinuto dopl?kové krmivo Daily Plus, vyvážené
objemové krmivo k dopln?ní jádra. Delší doba, kterou k?? pot?ebuje ke zpracování
krmiva Daily Plus, pomáhá zkrátit dobu ne?innosti, podporuje dobrý pocit kon? a
snižuje riziko onemocn?ní žalude?ními v?edy.

 

 D?ležité vlastnosti

Podporuje dobrý pocit vašeho kon?
(návrat k p?írod?)
Stimuluje žvýkání (2 – 3 ?ast?ji)
Prodlužuje dobu krmení (2 – 3 déle)
Snižuje riziko žalude?ních v?ed?
(zvýšená produkce slin)
Zkracuje dlouhou chvíli (k?? žere
déle)

 

 

Dávkování

Ideální pro kon? a poníky všech ras a pro
všechny disciplíny.

 

Doporu?ené dávkování

Pro (sportovní) kon?, kte?í jsou
krmeni jadrným krmivem:

krmte obvyklou dávku krmení a
p?imíchejte 0,5 kg (= 2 hrsti) Pavo
DailyPlus.

Pro kon?, kte?í žerou pouze trávu nebo
mají tendenci tloustnout:

protože Pavo DailyPlus obsahuje
mén? energie, je velmi vhodný pro
kon? s nadváhou. Vezm?te 0,5 kg (=
2 hrsti) Pavo DailyPlus a rozdrobte
minerální briketu (Pavo DailyFit) do
žlabu. Tímto zamezíte nespokojenosti
kon?, když jsou krmeni ostatní a
p?itom zvyšujete dobrý pocit svého
kon?.

Krmné hodnoty Pavo DailyPlus jsou
srovnatelné s ostatními objemovými
krmivy, jako je seno nebo siláž.

Specifikace produktu
Složení
vojt?ška
Bojínek
Zelený oves
Pšeni?ná sláma
Ln?né semeno olej
?ekankové ?ízky
Jable?né výlisky sušené
ln?né expelery
Slune?nicový extrahovaný šrot (mou?ka)
Slune?nicový olej

Krmný návod
Voda by m?la být vždy k dispozici
Toto krmivo je možné podávat v
maximální dávce 1500g/ 100 kg živé
váhy/den.

Analytické složky
hrubý protein 10,6 %
hrubé oleje a tuky 6,2 %
hrubá vláknina 27,4 %
stravitelný hrubý
protein

6,8 %

hrubý popel 7 %
cukr 3,7 %
škrob 2,1 %
vápník 0,66 %
fosfor 0,24 %
sodík 0,08 %

Podmínky skladování 
Skladovat na chladném, suchém a
temném míst?. Po použití uzav?ít obal.

Balení
pytlované 90 ltr

Trvanlivost
Trvanlivost 12 mth
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