
Pavo Liga
Krmivo pro islansdké kon? a jiné pracovní kon?
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Málo trávy, urodná p?da a drsné podnebí. N?která plemena koní se ?asem na tyto
podmínky adaptovala. Ta normáln? dostávají jen malé množství energetického
krmiva, ale jejich pot?eba vitamín? a minerál? je vysoká. Proto Pavo vyvinulo pelety
speciáln? pro tyto kon?: Pavo Liga.

Pavo Liga je krmivo s nízkou energií a proteiny, ale obsahuje dvojnásobné množství
vitamín? a minerál? než bežné energetické krmivo. Pavo Liga obsahuje vysokou
hladinu vitamín?, me?i, zinku, selenu a biotinu, což jsou st?žejní látky, které tito
kon? zvyklí na drsn?jší podmínky pot?ebují pro dobré zdraví, lesklou srst a silná
kopyta. 

 

 

 

 D?ležité vlastnosti

Neuv??iteln? chutné
Velmi nízký obsah protein?
Dvojnásobné množství d?ležitých
vitamín? a minerál? v jednom
kilogramu
Nízká energetická hodnota

Dávkování

Speciáln? pro pracovní plemena,
která vyžadují pouze nízký p?íjem
kalorií
Dodává pot?ebné vitamíny a minerály
v minimálním množství krmiva

Doporu?ené dávkováníHmotnost dosp?lého kon? 200 kg400 kg600 kg

 kg / denkg / denkg / den

Záchova 0,5 kg1,0 kg1,5 kg

Lehká zát?ž 0,6 kg1,3 kg1,9 kg
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Specifikace produktu
Složení
je?men
Krmná pšenice
vojt?ška
sójové slupky
pšenice
t?tinová melasa
ln?né semeno
chlorid sodný
uhli?itan vápenatý
oxid ho?e?natý
pivovarské kvasnice
CellProtect

Balení
pytlované 20 kg
objem >2.000 kg

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

Analytické složky
stravitelná energie
(DE)

10,4 MJ/kg

Energie (EWpa) 0,83 EWpa
Energie (ME) 8,8 MJ/kg
stravitelný hrubý
protein

88 gr/kg

hrubý protein 12,1 %
hrubé oleje a tuky 3,9 %
hrubá vláknina 13,0 %
hrubý popel 8 %
cukr 6,8 %
škrob 23,7 %

Makro a mikro prvky (v kg)
vápník 0,81 %
fosfor 0,39 %
sodík 0,55 %
draslík 1,32 %
ho??ík 0,5 %
m?? 130 mg
železo 240 mg
zinek 520 mg
mangan 330 mg
selen 1,6 mg
jód 2 mg

Chelated minerals
Organic form of Selenium

Obsah vitamin? (v kg)
vitamin A 30.000 IE
vitamin D3 5.000 IE
vitamin E 710 mg
vitamin K3 7,0 mg
vitamin B1 75 mg
vitamin B2 30 mg
vitamin B6 20 mg
kyselina
pantothenová

43 mg

Folin 16 mg
34 mg

niacin 60 mg
D-biotin 1050 mcg

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 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

Light work 0,6 kg 1,3 kg 1,9 kg
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