
Pavo FibreNuggets
Grasbrok: het beste alternatief voor ruwvoer, geschikt voor alle paarden
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Voldoende, structuurrijk en hoogwaardig ruwvoer is de basis voor ieder
paardenrantsoen, maar dit is echter niet altijd vanzelfsprekend. In sommige
situaties kan het nodig zijn om je (voordroog)hooi aan te vullen of (deels) te
vervangen. Bijvoorbeeld bij een slechte of matige kwaliteit ruwvoer of paarden met
gebitsproblemen die moeite hebben met ruwvoeropname.

Pavo FibreNuggets als alternatief voor ruwvoer

Pavo FibreNuggets kunnen worden ingezet als hoogwaardige ruwvoervervanger.
De grote structuurrijke grasbrokken, gemaakt van 100% weidegras uit de voor-
Alpen in zuid-Duitsland, bevorderen kauwen en speekselvorming bij je paard. Meer
kauwen gaat verveling tegen en speeksel is goed voor een gezonde spijsvertering.
Het heerlijk geurende en smakelijke weidegras bestaat uit een variatie van meer
dan 60 verschillende gras- en kruidensoorten. Het is rijk aan vezels, natuurlijke
vitaminen en sporenelementen en is volledig melasse- en graanvrij. De
FibreNuggets zijn door gecontroleerde droging van een zeer constante kwaliteit,
zonder stof. Hiermee is dit ook de ideale aanvulling voor paarden die gevoelig zijn
voor stof.

Belangrijke eigenschappen

Kwalitatief hoogwaardige
ruwvoervervanging
Smakelijk mengsel van Alpengras en
-kruiden
Bevat meer dan 60 verschillende
grassen en kruiden
Melasse- en graanvrij

Toepassing

Geschikt voor alle paarden en pony’s
Aanvulling of (deels) vervanging van
ruwvoer bij matige of slechte
ruwvoerkwaliteit
Oudere paarden of paarden die
vanwege hun gebit moeite hebben
met ruwvoeropname
Voor paarden die gevoelig zijn voor
stof uit ruwvoer

 

Voervoorschrift

Pavo FibreNuggets kunnen droog
gevoerd worden, maar voor optimale
veiligheid is het advies om de brokken te
weken met voldoende water, in de
verhouding 1:2 (FibreNuggets : water).
Week het product gedurende 30 minuten
in warm water/ 1 uur in koud water.

Maximale voergift is 0,5 – 1 kg per
100 kg lichaamsgewicht

Schepinhoud

1 volle Pavo voerschep FibreNuggets
bevat circa 0,860 kg

Productspecificaties
Samenstelling
weidegras
(gedroogd en
gepelleteerd)

100 %

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 0,55 %
Fosfor 0,25 %
Natrium 0,05 %
Kalium 2,9 %
Magnesium 0,17 %

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE) 6,0 MJ/kg
Energie (EWpa) 0,48 %
Energie (ME) 5,1 MJ/kg
Ruw eiwit 6,8 %
Ruw vet 2 %
Ruwe celstof 30 %
Ruw as 11 %
Suiker 7,8 %
Zetmeel 2,2 %

Houdbaarheid
Zakgoed 24 maanden

Verpakking
Zakgoed 20 kg

Bewaaradvies 
Koel, droog en donker bewaren. Na
gebruik de verpakking hersluiten
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