
Pavo AllSports
Dé allround sportbrok
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Het succes van je paard is afhankelijk van aanleg, karakter, training,
management én een bewuste keuze voor gezonde voeding. Pavo AllSports
helpt om je paard in een gezonde sportconditie te brengen én te houden.

Pavo AllSports: de juiste balans tussen snelle en langzame
energie

Verschillende energiebronnen, zoals granen (zetmeel) en oliehoudende zaden
zorgen voor de juiste balans tussen snelle en langzame energie bij paarden. De
granen in Pavo AllSports zijn maximaal ontsloten door het expanderen ervan. Dit is
een speciale behandeling, waardoor de normaal voor paarden slecht verteerbare
granen, ineens zeer goed te verteren zijn en optimaal door het lichaam kunnen
worden opgenomen.

Belangrijke voedingsstoffen voor sportpaarden, zoals magnesium, natuurlijke
vitamine E en selenium zijn extra toegevoegd in Pavo AllSports. Zowel vitamine E
als selenium zijn antioxidanten en de combinatie van beide zorgt voor een snellere
afvoer van melkzuren die vrijkomen bij de verbranding van suiker en zetmeel.
Hierdoor krijgen de spieren meer uithoudingsvermogen en houdt je paard het werk
langer vol. Magnesium is belangrijk voor een soepele werking van de spieren. Tot
slot zorgt de toevoeging van lijnzaad voor een mooie vacht en extra glans voor jouw
sporter!

Ook verkrijgbaar in BigBox

Pavo AllSports 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 alle voordelen van een BigBox.

Belangrijke eigenschappen

Allround sportbrok
Maximaal ontsloten granen voor
optimale vertering
Met extra magnesium voor soepele
spieren en een ontspannen paard
Met antioxidanten vitamine E en
selenium 

Toepassing

Zeer geschikt voor alle sportpaarden
in alle disciplines

Voervoorschrift

Gemiddeld advies bij normale arbeid:
330 gram per 100 kg lichaamsgewicht
en bij middelzware arbeid: 450 gram
per 100 kg lichaamsgewicht per dag
De benodigde hoeveelheid is
afhankelijk van onder andere
weidegang en arbeid

Schepinhoud

1 volle Pavo voerschep Allsports bevat
circa 1,3 kg
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Productspecificaties
Samenstelling
Tarwe
Tarwegries
Gerst
Maïs
Rietmelasse
Sojahullen
Luzerne
Haver
Bietenpulp
Lijnzaad
Calciumcarbonaat
Natriumchloride
Magnesiumoxide
Monocalciumfosfaat
Sojaolie

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

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE) 11,4 MJ/kg
Energie (EWpa) 0,91 EWpa
Energie (ME) 9,7 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 77 gr/kg
Ruw eiwit 14,0 %
Ruw vet 7,1 %
Ruwe celstof 11,2 %
Ruw as 8,6 %
Suiker 7 %
Zetmeel 22 %

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 0,92 %
Fosfor 0,45 %
Natrium 0,65 %
Kalium 1,26 %
Magnesium 0,6 %
Koper 65 mg
IJzer 120 mg
Zink 260 mg
Mangaan 165 mg
Selenium 0,8 mg
Jodium 1,0 mg

Organisch gebonden sporenelementen
Organisch selenium

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 15.000 IE
Vitamine D3 2.500 IE
Vitamine E 355 mg
Vitamine K3 3,5 mg
Vitamine B1 38 mg
Vitamine B2 15 mg
Vitamine B6 10 mg
Pantotheenzuur 21 mg
Foline 8 mg
Niacine 30 mg
D-Biotine 525 mcg

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

Voedingsadvies kg/dag
 200 kg 400 kg 600 kg

    

Medium arbeid 0,9 kg /
dag

1,8 kg /
dag

2,7 kg /
dag

Zware arbeid 1,2 kg /
dag

2,4 kg /
dag

3,6 kg /
dag
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