
Pavo Condition
Zdravé pelety s vysokým obsahem vlákniny pro denní použití
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Pavo Condition byl vylepšen!  Spole?nost Pavo neustále vyvíjí nové produkty
a inovuje stávající. Na základ? pr?zkumu mezi uživateli Pavo Condition, jsme
upravili složení našich nejprodávan?jších granulí. Vylepšili, jsme složení,
p?idali více vlákniny a snížili obsah cukru a škrobu. Nový Condition obsahuje
všechny vitamíny a minerální látky pro pot?eby zdravého kon?. Pavo
Condition je bez ovsa.

Co je nového v Pavo Condition? Porovnejte staré a nové složení Pavo Condition.

Granule pro zachování kondice s vysokým obsahem vlákniny pro všechny
kon?

Pavo Condition je vhodné pro kon? a poníky v lehké a st?ední zát?ži, nebo pokud
za?ínáte s tréninkem mladého kon?. Pavo Condition obsahuje denní dávku
minerál? a vitamín?. Ú?elem Pavo Condition je zajistit vašemu koni všechny živiny,
které pot?ebuje pro lehkou a st?ední zát?ž. Složení je pe?liv? upraveno podle
nejnov?jších v?deckých poznatk?.  Pavo Condition spl?uje všechny denní
požadavky na obsah vitamín? a minerálních látek. Má vysoký obsah snadno
stravitelné vlákniny a snížený obsah cukru a škrobu, což vede k vynikajícímu krmivu
vhodnému pro kon? a poníky v hobby nebo st?ední zát?ži. Pavo Condition je bez
ovsa.

K dispozici také v BigBoxu

Pavo Condition je také k dispozici v BigBoxu:  Velkoobchodní balení pro 5 až 10
koní, které krmíte stejným druhem krmiva. Pavo BigBox je mnohem skladn?jší než
pytle a dodává se p?ímo do vaší stáje. Pavo big box je pouze na objednávku.

 

 D?ležité vlastnosti

Spl?uje pln? denní požadavky na
vitamíny a minerály
Extra p?idané ln?né semínko pro
lesklou srst
Snížený obsah cukru a škrobu
Receptura bez ovsa
Vynikající pom?r cena / kvalita

Dávkování

Pro všechny kon? a poníky v lehké a
st?ední zát?ži a mladé kon?
Kon?, kte?í mají menší pot?ebu
energie
Pro kon?, kte?í mají tendenci být p?íliš
energi?tí po konzumaci ovsa

 

Doporu?ené dávkování

Denní krmná dávka závisí mimo jiné na
tom, zda má k?? p?ístup k pastv? a na
intenzit? zát?že.

Pr?m?rná denní krmná dávka:

330 gram? na 100 kg t?lesné
hmotnosti za den

Doporu?ená denní krmná dávka p?i
lehké a st?ední zát?ži:

420 gram? na 100 kg t?lesné
hmotnosti denn?

Obsah odm?rky:

1 plná dávkovací odm?rka Pavo
obsahuje p?ibližn? 1,160 kg (vážené
suché)
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Specifikace produktu
Složení
vojt?ška 22 %
je?men
sójové slupky 15 %
tráva 13 %
t?tinová melasa
slune?nicový extrahovaný šrot
cukrovarské ?ízky vyloužené
ln?né semeno 2.5 %
sójový olej
dihydrogenfosfore?nan vápenatý
oxid ho?e?natý
chlorid sodný

Balení
pytlované 20 kg
Big Box 725 kg
objem >2.000 kg

Trvanlivost
pytlované 6 mth
Big Box 6 mth
objem v zim? 3 mth
objem v lét? 2 mth

Vitaminy
vitamin A 7.500 IE
vitamin D3 2.000 IE
vitamin E 380 mg
vitamin K3 3 mg
vitamin B1 18 mg
vitamin B2 12 mg
vitamin B6 10 mg
kyselina
pantothenová

16 mg

Folin 7 mg
Niacinamide 25 mg
D-biotin 250 mcg

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník 1,15 %
fosfor 0,57 %
sodík 0,4 %
draslík 1,64 %
ho??ík 0,5 %
m?? 45 mg
železo 80 mg
zinek 185 mg
mangan 90 mg
selen 0,8 mg
jód 0,5 mg

Organic form of Selenium

Analytické složky
stravitelná energie
(DE)

10,5 MJ/kg

Energie (ME) 8,9 MJ/kg
Energie (EWpa) 0,84 EWpa
stravitelný hrubý
protein

87 gr/kg

hrubý protein 13,5 %
hrubé oleje a tuky 5,5 %
hrubá vláknina 16,7 %
hrubý popel 9,9 %
cukr 7,5 %
škrob 13,5 %

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

Krmná dávka kg/den
 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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

