
Pavo HayChunks
Gezonde ruwvoersnack voor bezigheid op stal en onderweg
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De belangrijkste bezigheid van een paard is ruwvoer eten, van nature doen ze dit
wel 16 uur per dag. Als je paard niet de hele dag de kans heeft om te eten,
bijvoorbeeld omdat hij veel op stal staat, kan de verveling toeslaan. De bekende
stalondeugden, zoals trappen tegen de deur, luchtzuigen of weven liggen dan op de
loer. Verveelt jouw paard zich, staat hij zo’n 8 uur per dag op stal of ben je
regelmatig met hem onderweg in de trailer? Voer dan een paar Pavo HayChunks:
de gezonde ruwvoersnack die zorgt voor afleiding en extra bezigheid voor je paard! 

Pavo HayChunks: gezonde ruwvoersnack voor paarden

Pavo HayChunks zijn ideaal om bij te voeren naast je ruwvoer, als gezonde snack
of beloning na het werk of om je paard van wat extra bezigheid te voorzien. De
chunks zijn samengeperste rolletjes ter grootte van een frisdrankblikje, gemaakt
van Duits kruidenhooi. De bergweiders waar het gras wordt gewonnen, zijn
beschermde Duitse natuurgebieden. Het onbemeste, biologische land zorgt voor
een constante kwaliteit hooi en veilige, lage voedingswaarden voor alle type
paarden en pony’s. Dit maakt de HayChunks ook heel geschikt voor paarden die
gevoelig zijn voor suiker of overgewicht, maar die je wel graag wat extra ruwvoer of
bezigheid wilt geven.

Krijgt jouw paard een ruwvoerrantsoen en naast gras en/of hooi alleen Pavo
HayChunks bijgevoerd? Vergeet dan niet vitaminen, mineralen en sporenelementen
aan te vullen met Pavo Vital of de Pavo SummerFit koeken! 

Tips om Pavo HayChunks te voeren

Het leuke aan de Pavo HayChunks is dat je ze op verschillende manieren kunt
voeren, zowel vanaf de grond of in de voerbak, maar je kunt ze ook in een klein
hooinet doen. Hoe moeilijker je het je paard maakt, hoe langer hij over het eten
doet! Zo krijgt je paard én extra ruwvoer binnen én heeft hij een leuke, lange
bezigheid.

 

Voer Pavo HayChunks:

Uit een hooinetje: hang 3-4 HayChunks in een mini-hooinetje voor
voldoende gewicht, eventueel aan te vullen met wat hooi
Vanaf de grond of verstop er een paar in het hooi als verrassing 
Uit de hand
In de voerbak (werkt heel goed om je paard rustig te houden rond etenstijd!)

 

Leuk detail: onze testpaarden vinden de Pavo HayChunks erg lekker: als ze de
keuze hebben tussen normaal hooi en een chunk, storten ze zich unaniem eerst op
de chunk! 
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Productspecificaties
Samenstelling
weidegras
(gedroogd en
gepelleteerd)

99 %

Sojaolie 1 %
Energie (EWpa) 0,54 EWpa
Energie (ME) 5,1 MJ/kg

Verpakking
Zakgoed 14 kg

Houdbaarheid
Zakgoed 12 maanden

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 0,48 MJ/kg
Ruw eiwit 8,8 %
Ruw vet 2,8 %
Ruwe celstof 24,8 %
Ruw as 9,5 %
Suiker 6 %
Zetmeel -

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 0,46 %
Natrium 0,16 %
Magnesium 0,19 %

Voedingsadvies
Water moet altijd beschikbaar zijn

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