
Pavo Condition
Structuurrijke onderhoudsbrok voor lichte arbeid
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Structuurrijke onderhoudsbrok voor alle paarden

Pavo Condition is de structuurrijke onderhoudsbrok voor paarden en pony’s in
lichte arbeid. Met Pavo Condition geef je de volledige dagelijkse verzorging aan
vitaminen en mineralen die je paard nodig heeft voor lichte sport of als je net begint
met trainen. Uiteraard zorgvuldig samengesteld volgens de laatste
wetenschappelijke inzichten. De complete vitaminering in combinatie met het hoge
aandeel goed verteerbare vezels en het verlaagde suiker- en zetmeelgehalte
maken Pavo Condition tot een hoogwaardige en veilige brok voor paarden en
pony’s op onderhoud en in de lichte sport. Pavo Condition is havervrij en daarmee
ook geschikt voor paarden die snel heet worden van haver.

Ook verkrijgbaar in BigBox

Pavo Condition is ook verkrijgbaar in BigBox: de ideale grootverpakking wanneer er
tussen de 5 en 10 paarden hetzelfde type krachtvoer krijgen. De Pavo BigBox is
een stuk voordeliger dan zakgoed en wordt gewoon bij je thuis of op stal geleverd.
Bekijk hier alle voordelen van een BigBox.

Belangrijke eigenschappen

Volledige dagelijkse behoefte aan
vitaminen en mineralen
Met extra lijnzaad voor een mooie
glans
Laag suiker- en zetmeelgehalte
Havervrij
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Toepassing

Voor alle paarden en pony’s in lichte
arbeid, zoals basissport
Paarden die weinig energie nodig
hebben
Paarden die snel heet worden van
haver

 

Voervoorschrift

De benodigde hoeveelheid Pavo
Condition is afhankelijk van o.a.
weidegang en arbeid.

Gemiddeld advies ter onderhoud: 

330gram per 100 kg lichaamsgewicht
per dag

Gemiddeld advies bij lichte arbeid: 

420 gram per 100 kg lichaamsgewicht
per dag

Schepinhoud:

1 volle Pavo voerschep Condition
bevat circa 1160 gram
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Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne 22 %
Gerst
Sojahullen 15 %
Gras 13 %
Rietmelasse
Zonnebloemzaadschroot
Bietenpulp
Lijnzaad 2.5 %
Sojaolie
Monocalciumfosfaat
Magnesiumoxide
Natriumchloride

Verpakking
Zakgoed 20 kg
Big Box 725 kg
Bulkgoed >2.000 kg

Houdbaarheid
Zakgoed 6 maanden
Big Box 6 maanden
Bulkgoed winter 3 maanden
Bulkgoed zomer 2 maanden

Vitaminen
Vitamine A 7.500 IE
Vitamine D3 2.000 IE
Vitamine E 380 mg
Vitamine K3 3 mg
Vitamine B1 18 mg
Vitamine B2 12 mg
Vitamine B6 10 mg
Pantotheenzuur 16 mg
Foline 7 mg
Niacinamide 25 mg
D-Biotine 250 mcg

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 1,15 %
Fosfor 0,57 %
Natrium 0,4 %
Kalium 1,64 %
Magnesium 0,5 %
Koper 45 mg
IJzer 80 mg
Zink 185 mg
Mangaan 90 mg
Selenium 0,8 mg
Jodium 0,5 mg

Organisch selenium

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE) 10,5 MJ/kg
Energie (ME) 8,9 MJ/kg
Energie (EWpa) 0,84 EWpa
Verteerb. ruw eiwit 87 gr/kg
Ruw eiwit 13,5 %
Ruw vet 5,5 %
Ruwe celstof 16,7 %
Ruw as 9,9 %
Suiker 7,5 %
Zetmeel 13,5 %

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

Voedingsadvies kg/dag
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / dag kg / dag kg / dag

Onderhoud 0,66 kg 1,3 kg 2,0 kg

Lichte arbeid 0,84 kg 1,7 kg 2,5 kg
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