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Pavo Nature´s Best je extrémn? chutné, na strukturu bohaté müsli s kousky mrkve,
pšenicí, špaldou a na slunci sušenou vojt?škou. Tyto složky v Pavo Nature´s Best
stimulují p?irozené žvýkání vašeho kon? nebo pony. Je to kompletní (ve smyslu
obsahuje vše pot?ebné) dopl?kové (ve smyslu dopln?k k objemnému krmivu)
energetické krmivo s optimálním složením p?írodních složek, vitamin?, mikroprvk? a
minerálních látek. Pavo Nature´s Best neobsahuje oves, má velmi nízký obsah
dusíkatých látek a není p?idaný cukr. Proto je Pavo Nature´s Best velmi vhodné pro
kon?, kte?í mají p?irozen? „horkou hlavu“ nebo pro kon? a pony, kte?í mají sklon
ke schvácení kopyt.

 

 D?ležité vlastnosti

Kompletní krmivo ve form? müsli pro
každý den
Garantováno bez ovsa
Velmi nízký obsah cukru a škrobu
Velmi nízký obsah protein?
S pufovanými obilovinami
pro zlepšení trávení
Se špaldou pro stimulaci žvýkání
S kousky mrkve - chutné a zdravé
 

Dávkování

Vhodné pro kon?:

Rekrea?ní a kon? v lehkém sportu
Kte?í jsou náchylní k rychlému
p?ibírání na váze
Náchylné k laminitis
Kte?í mají po ovsu v krmné dávce
p?íliš energie
 

Doporu?ené dávkováníHmotnost kon?
v dosp?lostí

 
 

Záchova

Lehká zát?ž
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Specifikace produktu
Složení
vojt?ška
Krmná pšenice
pšenice špalda
pšenice
sójové vlo?ky
t?tinová melasa
Jable?né výlisky sušené
uhli?itan vápenatý
sójový olej
chlorid sodný
pufovaný je?men
mrkvové vlo?ky
oxid ho?e?natý
ln?né semeno
dihydrogenfosfore?nan vápenatý
pufovaná kuku?ice
pšeni?né otruby
?ekankové ?ízky
slune?nicový extrahovaný šrot
ln?né semeno

Balení
pytlované 15 kg
pytlované 3 kg
Big Box 550 kg

Analytické složky
stravitelná energie
(DE)

10 MJ/kg

Energie (EWpa) 0.80 EWpa
Energie (ME) 8,5 MJ/kg
stravitelný hrubý
protein

90 gr/kg

hrubý protein 12,2 %
hrubé oleje a tuky 5,1 %
hrubá vláknina 18,7 %
hrubý popel 9,8 %
cukr 4,2 %
škrob 14,8 %

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník 1,34 %
fosfor 0,46 %
sodík 0,43 %
draslík 1,39 %
ho??ík 0,5 %
m?? 46 mg
železo 81 mg
zinek 168 mg
mangan 82 mg
selen 0,81 mg
jód 0,51 mg

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin A 9.488 IE
vitamin D3 2.226 IE
vitamin E 202 IE
vitamin K3 3 mg
vitamin B1 15 mg
vitamin B2 15 mg
vitamin B6 10 mg
kyselina
pantothenová

15 mg

Folin 7 mg
niacin 25 mg
D-biotin 253 mcg

Trvanlivost
pytlované 6 mth
Big Box 6 mth

Krmná dávka kg/den
 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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