
Pavo Podo®Grow
Pro vyvážený r?st b?hem prvních let vašeho h?íb?te
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PAVO Podo®Grow je top krmení pro vývoj vašeho kon? z odstaveného h?íb?te na
dosp?lého kon?. P?idaný ho??ík a správný pom?r vápníku k fosforu jsou stavebními
kameny kostry. P?idané prvky jako zinek, m?? a mangan v lehce stravitelných
formách p?ispívají ke zdravému r?stu kostí. PAVO Podo®Grow zabezpe?uje
optimální zpevn?ní kostí a stará se o šlachy a klouby, které jsou základem silného
t?la v pozd?jších letech. To d?lá PAVO Podo®Grow dalším d?ležitým krokem
k prevenci OC/OCD v prvních 2 letech života vašeho kon?.

 

 

 D?ležité vlastnosti

Obsahuje ho??ík, vápník a fosfor ve správném pom?ru,
který pot?ebuje mladý rostoucí k??
Podporuje proces zpev?ování kostí
P?ispívá k ochran? kloub? a šlach

Dávkování

Pro rostoucí kon? od 8 do 30. m?síce - t?etí a poslední krok v
naší chovatelské ?ad?.
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Specifikace produktu
Složení
je?men
Krmná pšenice
extrahovaný šrot sojový, toastovaný
sójové slupky
t?tinová melasa
pšenice
slune?nicový extrahovaný šrot
ln?né semeno
laktóza
uhli?itan vápenatý
chlorid sodný
sójový olej
pivovarské kvasnice
CellProtect

Balení
pytlované 20 kg
Big Box 725 kg

Trvanlivost
pytlované 6 mth
Big Box 6 mth

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin A 18.000 IE
vitamin D3 3.000 IE
vitamin E 426 mg
vitamin K3 4 mg
vitamin B1 45 mg
vitamin B2 18 mg
vitamin B6 12 mg
kyselina
pantothenová

26 mg

Folin 10 mg
niacin 36 mg
D-biotin 630 mcg

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník 1,14 %
fosfor 0,50 %
sodík 0,40 %
draslík 1,2 %
ho??ík 0,50 %
m?? 78 mg
železo 144 mg
zinek 312 mg
mangan 198 mg
selen 0,96 mg
jód 1,2 mg

Chelated minerals
Organic form of Selenium

Analytické složky
stravitelná energie
(DE)

11,3 MJ/kg

Energie (EWpa) 0,90 EWpa
Energie (ME) 9,6 MJ/kg
stravitelný hrubý
protein

128 gr/kg

hrubý protein 16,5 %
hrubé oleje a tuky 5,4 %
hrubá vláknina 9,0 %
hrubý popel 8,0 %
cukr 10,4 %
škrob 22,5 %
L-lysin 7 g
methionin 2,6 g

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

Krmná dávka kg/den
Bodyweight adult horse -> 200 kg 400 kg 600 kg

Age  kg / day kg / day kg / day

8. - 11. Month Hay or dry
silage
PodoGrow

1,0 - 2,0 0,5 -
1,25

2,0 - 4,0 1,0 -
2,0

3,0 - 6,0 1,5 -
2,5

12. - 18. Month Pasture grass
PodoGrow

Free 0,25 - 1,0 Free 0,5 - 1,5 Free 0,75 - 1,5

19. - 30. Month hay or pasture
grass
PodoGrow

2,0 - 3,0 0,4 -
1,0

4,0 - 6,0 0,75 -
1,5

6,0 - 8,0 1,0 -
2,0
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