
Pavo FibreNuggets
Nejlepší alternativa k senu, vhodná pro všechny kon?
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Bohaté, vysoce kvalitní krmivo s vysokým obsahem vlákniny je základem stravy
každého kon?, nicmén? to není vždy samoz?ejmé. V n?kterých p?ípadech m?že být
nezbytné podávat dopl?ky, nebo dokonce seno ?i siláž zcela nebo ?áste?n?
nahradit. M?že k tomu dojít nap?. v p?ípad? špatné nebo pr?m?rné kvality krmiva
nebo u koní, kte?í trpí problémy se zuby a následkem toho mají potíže s p?íjmem
b?žného krmiva.

Krmivo Pavo FibreNuggets jako alternativa k hrubé píci

Krmivo Pavo FibreNuggets lze použít jako vysoce kvalitní náhradu sena. Velké
pelety s vysokým obsahem vlákniny, vyrobené ze 100% travin z pastvin z alpského
podh??í v jižním N?mecku, u vašeho kon? stimulují žvýkání a slin?ní. Více žvýkání
zabra?uje nud? a sliny podporují zdravé trávení. Vo?avá a chutná tráva z pastvin
obsahuje více než 60 r?zných druh? travin a bylin. Je bohatá na vlákninu, p?írodní
vitamíny a stopové prvky a je zcela bez melasy a obilovin. Díky ?ízenému procesu
sušení má krmivo FibreNuggets vysoce konzistentní kvalitu bez plísní ?i prachu. To
z n?j také ?iní ideální náhradu pro kon? citlivé na prach a/nebo plísn?.

K dispozici ve 20kg pytlích.

 

 

 D?ležité vlastnosti

Vysoce kvalitní náhrada sena
Chutná sm?s alpských travin a bylin
Obsahuje více než 60 r?zných travin a
bylin
Bez obsahu melasy a obilovin

Dávkování

Vhodné pro všechny kon? a poníky
Dopln?k nebo úplná ?i ?áste?ná
náhrada sena v p?ípad? jeho špatné
nebo nedostate?né kvality
Starší kon? nebo kon? mající potíže s
p?íjmem objemného krmiva kv?li
problém?m se zuby
Pro kon? citlivé na prach/plísn?

Doporu?ené dávkování

Peletky Pavo FibreNuggets mohou být
zkrmeny suché, ale pro optimální
bezpe?nost je doporu?ujeme namo?it v
dostate?ném množství vody. Krmivo
namá?ejte 30 minut v teplé vod? nebo 60
minut ve studené vod? v pom?ru 1:2
(FibreNuggets:voda).

Krmte maximáln? 0,5–1 kg na 100 kg
t?lesné hmotnosti kon? za den

Obsah odm?rky:

1 plná dávkovací odm?rka Pavo
FibreNuggets obsahuje p?ibližn?
0,860 kg.
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Specifikace produktu
Složení
lu?ní seno
(vysokoteplotní
sušené,
peletizované)

100 %

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník 0,55 %
fosfor 0,25 %
sodík 0,05 %
draslík 2,9 %
ho??ík 0,17 %

Živiny 
stravitelná energie
(DE)

6,0 MJ/kg

Energie (EWpa) 0,48 %
Energie (ME) 5,1 MJ/kg
hrubý protein 6,8 %
hrubé oleje a tuky 2 %
hrubá vláknina 30 %
hrubý popel 11 %
cukr 7,8 %
škrob 2,2 %

Trvanlivost
pytlované 24 mth

Balení
pytlované 20 kg

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