
Pavo FibreNuggets
Det bästa alternativet till grovfoder, passar alla hästar
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Tillräcklig giva med grovfoder av hög kvalitet innehållande mycket fibrer är grunden
i varje hästs diet, det är inte alltid givet. I vissa fall kan det vara nödvändigt att stötta
och i vissa fall helt eller delvis tvunget att ersätta hö eller hösilaget. Det kan vara
situationer som när grovfodret är av dålig kvalitet eller hästar med dåliga tänder och
konsekvent har svårt med att få i sig grovfodret.

Pavo FibreNuggets som ett alternative till grovfoder

Pavo FibreNuggets kan användas som en högkvalitativ och fullgod ersättning till
grovfoder. De stora pelletsen med högt fiberinnehåll, gjorda på 100% betesgräs
från alperna i södra Tyskland, stimulerar din hästs tuggrörelser och salivproduktion.
Tuggprocessen förhindrar att din häst har tråkigt och bidrar till en hälsosam
matsmältning. Det väldoftande och smakliga betes gräset innehåller variation av
över 60 stycken olika typer av gräs och örter. Det är rikt på fibrer, naturliga
vitaminer och spårämnen och helt fri från melass och spannmål. Tack vare en
kontrollerad torkningsprocess är kvaliteten på FibreNuggets mycket hög och jämn
utan förekomst av mögel eller damm. Detta gör produkten idealisk som ersättning
till hästar som är känsliga för damm och eller mögel.

Finns i 20 kg säck.

Viktiga egenskaper

Grovfoderersättning av högsta kvalitet
Smaklig mix av alp-gräs och örter
Innehåller mer än 60 stycken olika
typer av gräs och örter
Fri från melass och spannmål

Användning

Passar alla typer av hästar och
ponnys
Fungerar som tillskott, hel eller delvis
ersättning för grovfoder när grovfodret
är av undermålig eller dålig kvalitet
Äldre hästar eller hästar som har svårt
att äta grovfoder på grund av problem
med dåliga tänder
För hästar som är känsliga för damm
eller mögel i grovfodret
Passar perfekt som en godis gjord av
grovfoder!

Foder råd

Pavo FibreNuggets kan utfodras tort
men för optimal säkerhet
rekommenderar vi att blötlägga pelletsen
i tillräckligt med vatten, i föhållandet 1:2
(FibreNuggets : vatten). Blötlägg
produkten i 30min i varmvatten / 1 timma
i kallt vatten.

Utfodra maximalt 0.5 - 1 kg per 100 kg
kroppsvikt per dag

Foderskopa:

1 full Pavo foder skopa med
FibreNuggets innehåller ca. 0,860 kg

Innehållsförteckning
Innehåller 
ängshö
(hetluftstorkat och
pelleterat)

100 %

Mineraler och spårämnen (per Kg)
Kalcium 0,55 %
Fosfor 0,25 %
Natrium 0,05 %

Näringsämnen 
Smältbar Energi
(DE)

6,0 MJ/kg

0,55 %
Rå protein 10,4 %
Rå Fett 2 %
Växttråd 30 %
Råaska 11 %
Socker 7,8 %
Stärkelse 2,2 %

Hållbarhet
Säck 12 mth

Förpackning
Säck 20 kg

Förvarings anvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt
.återförsluts efter anvädning
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