
Pavo Liga
Kraftfoder för islandshästar och andra lättfödda hästraser
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Under de senaste tusen åren har islandshästens matsmältning anpassat sig till den
hårda miljön på Island. Detta har inneburit en väldigt begränsad tillgång på föda,
bördig jord och ett ansträngande klimat. Islandshästen klarar sig därför på en
mindre mängd energi jämfört med andra hästraser. Deras behov av mineraler och
vitaminer är däremot stort och därför har Pavo har utvecklat en speciell produkt för
dessa hästar. Pavo Liga innehåller dubbelt så mycket mineraler och vitaminer som
vanliga energifoder vilket är det optimala för islandshästen. Fodret innehåller
koppar, zink, selen och biotin, alltså alla de ämnen som islandshästen behöver för
att bibehålla en god hälsa, en frisk päls och en perfekt hovutveckling. Pavo Liga kan
också med fördel användas till andra raser som är i behov av ett lågt energiinnehåll
i kombination med ett stort vitamin- och mineralinnehåll.

 

Viktiga egenskaper

Smakrikt foder
Mycket lågt proteinvärde
Dubbelt så mycket vitaminer och mineraler per kilo
kraftfoder
Lågt energivärde
Perfekt för lättfödda hästar som inte behöver så mycket
energitillskott.

 

Användning

Speciellt anpassat för islandshästar
Passar även perfekt för andra lättfödda hästar såsom
shetlandsponnier, haflingers, fjordingar etc.
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Korn
Luzern
Vetekli fint
Sojaskal
Linfrö
Rörsockermelass
Salt
Magnesiumoxid
Kalcium karbonat
Vitaminer & Mineraler

Förpackning
Säck 20 kg
Bulk >2.000 kg

Hållbarhet
Säck 6 {months}
Bulk vinter 3 {months}
Bulk sommar 2 {months}

Garanterat innehåll
0,84 Unit/kg

Smältbar Energi
(DE)

12,1 MJ/kg

Energie (ME) 10,1 MJ/kg
Smältbart råprotein 8,5 %
Rå protein 11,5 %
Rå Fett 3,5 %
Växttråd 14 %
Råaska 8 %
Socker 6 %
Stärkelse 21 %

Mineraler och spårämnen (per Kg)
Kalcium 0,8 %
Fosfor 0,4 %
Natrium 0,5 %
Kalium 1,2 %
Magnesium 0,5 %
Kopper 50 mg
Järn 120 mg
Zink 186 mg
Mangan 113 mg
Selen 0,53 mg
Jod 1,0 mg
Kobolt 0,6 mg

Kelaterade mineraler
Organisk form av Selen

Vitaminer (per Kg)
Vitamin A 17.750 IE
Vitamin D3 2.750 IE
Vitamin E 400 IE
Vitamin B1 20 mg
Vitamin B2 20 mg
Vitamin B6 12 mg
Vitamin B12 190 mcg
Kolin 400 mg
D-Biotin 395 mcg
Folsyra 10 mg
Vitamin K3 5,0 mg

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

Rekommenderad fodergiva kg/dag
 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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