
Pavo SlobberMash
snabb återhämtning och motverkar kolikkänningar
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Traditionellt har Pavo Slobber Mash alltid används för snabb återhämtning efter
ansträngande prestationer, men även för kolik-känsliga hästar. Det har även stigit i
popularitet att ge Pavo Slobbber Mash som en delikat måltid för din häst, och den
älskas verkligen av även den mest kräsna häst!.

Pavo Slobber Mash är ett komplett  helfoder och kan därför användas varje dag
även som ettvanlig basfoder. Som mellanmål är Pavo Slobber Mash ett utmärkt
foder bredvid den vanliga ransonen. 

Viktiga egenskaper

En varm och delikat måltid
Rik på rent linfrö, väldigt hälsosam
För en balanserad matsmältning
Lätt att förbereda  

Användning

Som en varm måltid(läcker och tillfredställande) - Varje dag är
OK

För kolik-känsliga hästar - minst 3 gånger i veckan

För smala hästar(sjukdom eller utmattning) - dagligen

Återhämtning efter ansträngade prestationer - efter
prestationen

Som ett komplett energifoder för äldre hästar med
tandproblem -  dagligen

Idealisk under fällning - varannan dag under 3 veckor

För att få i hästen större mängd vätska innan en dag ute i kallt
klimat med minusgrader.

Generellt råd: Som ett komplement till
fodergivan i förbyggande syfte till Häst: 0,5kg/dag och till
Ponny: 0,25kg/dag.

Rekommendationen är att till en del Slobber Mash tillsätta
minst dubbla mängden 60 gradigt varmt vatten för bästa
konsistens. Låt stå i ca. 15minuter för att sedan servera
hästen Slobber Mash-gröten vid ca. 38 grader
(kroppstemperatur). Det går att låta Slobber Mash stå längre
för att servera den kall senare på dagen men då tappar man
den hälsosamma värmande effkten. Det går även att blanda
Slobber Mash med kallt vatten men då tillreds inte gröten som
det är tänkt och hästen får ingen hälsosam varm måltid. Är du
osäker på varmvattnets kvalitet bör du koka det.
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Vetekli
Havregryn
Linförskal
Havre spetsig
Rörsockermelass
Majs poppat
Korn poppat
Linfrö
vete
Sojaolja
Vitaminer & Mineraler

Förpackning
Säck 15 kg
Säck 6 kg

Hållbarhet
Säck 4 {months}

Garanterat innehåll
0,87 Units/kg

Smältbar Energi
(DE)

12,6 MJ/kg

Energie (ME) 10,4 MJ/kg
Smältbart råprotein 11,5 %
Rå protein 15 %
Rå Fett 8 %
Växttråd 7 %
Råaska 7 %
Socker 7 %
Stärkelse 29 %

Mineraler och spårämnen (per Kg)
Kalcium 0,8 %
Fosfor 0,5 %
Natrium 0,5 %
Kalium 0,9 %
Magnesium 0,5 %
Kopper 20 mg/kg
Järn 90 mg/kg
Zink 100 mg/kg
Mangan 80 mg/kg
Selen 0,35 mg/kg
Jod 0,5 mg/kg
Kobolt 0,5 mg

Foderrådgivning

Vitaminer (per Kg)
Vitamin A 12.500 IE
Vitamin D3 2.100 IE
Vitamin E 165 IE
Vitamin B1 15 mg
Vitamin B2 15 mg
Vitamin B6 10 mg
Vitamin B12 150 mcg
Vitamin C 200 mg
Kolin 275 mg
D-Biotin 250 mcg
Folsyra 7 mg
Vitamin K3 3 mg

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

Foderrådgivning
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

Normal feed ration* 0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg
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