
Pavo Gold E
Brengt balans in een granenrantsoen
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Let op: Pavo Gold E binnenkort niet meer verkrijgbaar! Lees hieronder
verder...

Deze superkwaliteit brok is speciaal gemaakt om een granenrantsoen uit te
balanceren. Gebruik Pavo Gold E en haver in een verhouding van 1:2 en u voert uw
paard een topsport rantsoen. Ook zeer geschikt om paarden keuringsklaar te
maken.

Pavo Gold E is gestopt!

Pavo Gold E wordt vanaf 1 december 2020 niet meer geproduceerd en is om die
reden niet meer verkrijgbaar. Bij Pavo proberen we ons productassortiment altijd up-
to-date te houden, wat betekent dat we huidige producten verbeteren en nieuwe
producten op de markt brengen, maar ook dat er producten uit het assortiment
verdwijnen.

Alternatief: ben je op zoek naar een alternatief voor Pavo Gold E? Kies dan
voor onze nieuwe sportbrok Pavo Performance. Pavo Performance is een
kwalitatieve sportbrok met een hoge energiewaarde, zodat je paard het
werk goed volhoudt, zonder te heet te worden. Pavo Performance kan als
compleet krachtvoer worden gevoerd, maar ook naast haver worden
ingezet.
Voeradvies haverrantsoen: bij een haverrantsoen is het belangrijk om de
verhouding haver/Pavo Performance 1:3 te houden. Bijvoorbeeld: voor een
600 kg paard: 1 kilo haver, 3 kilo Pavo Perfomance.

Persoonlijk voeradvies
Kan je niet wachten tot december of heb je hulp nodig bij het samenstellen van je
rantsoen? Onze voedingsdeskundigen helpen je graag verder. Neem gerust contact
op voor een persoonlijk voeradvies.
 

Belangrijke eigenschappen

Perfecte aanvulling naast granen
Zeer hoog aandeel vitaminen en
mineralen
Extreem hoge energiewaarde
Zeer geconcentreerd, slechts een
kleine hoeveelheid per dag nodig

Toepassing

Voor paarden die haver in het
dagelijkse rantsoen hebben

Voervoorschrift

Gemiddeld advies bij middelzware
arbeid: 175 gram per 100 kg
lichaamsgewicht per dag, aangevuld
met 350 gram haver per 100 kg
lichaamsgewicht per dag.
Maximaal advies bij zware arbeid: 250
gram per 100 kg lichaamsgewicht per
dag, aangevuld met 400 gram haver
per 100 kg lichaamsgewicht per dag.
De benodigde hoeveelheid is
uiteraard afhankelijk van onder
andere weidegang en arbeid.

Schepinhoud

1 volle Pavo voerschep Gold E bevat
circa 1,2 KG.
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Productspecificaties
Samenstelling
Gerst
Tarwegries
Sojahullen
Tarwe
Rietmelasse
Lijnzaad
Calciumcarbonaat
Sojaolie
Natriumchloride
Magnesiumoxide

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

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE) 11,3 MJ/kg
Energie (EWpa) 0,84 EWpa
Verteerb. ruw eiwit 78 gr/kg
Ruw eiwit 11 %
Ruw vet 5,5 %
Ruwe celstof 8,5 %
Ruw as 9 %
Suiker 7,5 %
Zetmeel 30 %

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 1,3 %
Fosfor 0,45 %
Natrium 0,6 %
Kalium 1 %
Magnesium 0,75 %
Koper 65 mg
IJzer 120 mg
Zink 260 mg
Mangaan 165 mg
Selenium 0,8 mg
Jodium 1 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 zomer 3 maanden
Bulkgoed winter 2 maanden

Voedingsadvies kg/dag
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / dag kg / dag kg / dag

Medium arbeid 0,4 kg
Gold +
0,6 kg
{Oats}

0,7 kg
Gold +
1,4 kg
{Oats}

1,1 kg
Gold +
1,8 kg
{Oats}

Zware arbeid 0,5 kg
Gold +
0,8 kg
{Oats}

1,0 kg
Gold +
1,6 kg
{Oats}

1,5 kg
Gold +
2,4 kg
{Oats}
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