
Pavo Cereals - GranenCompleet
Topkwaliteit granen
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Dit product stopt per 01-05-2020!

Pavo GranenCompleet wordt per 01-05-2020 niet meer geproduceerd en is dus
binnenkort niet meer verkrijgbaar. Wij hebben besloten met dit product te stoppen,
omdat het aantal paardenhouders die dit product voert, zeer beperkt is en alsmaar
kleiner wordt.

Alternatief:

Zelf GranenCompleet maken: meng 14 kilo haver of een mengsel van 
gepunte blanke haver en gepunte zwarte haver met 1 kilo Pavo Vital. Pavo
Vital is een vitaminen- en mineralenbrok. Door Pavo Vital toe te voegen aan
het granenmengsel, maak je een volledig voer voor je paard.

Pavo Triple P is een goed alternatief als je op zoek bent naar een kant-en-
klaar product met een hoog haveraandeel voor wat meer ‘spirit’ bij je
paard.

Liever een persoonlijk voeradvies? Onze voedingsdeskundigen helpen je ook graag
bij het samenstellen van een rantsoen voor je paard.

Complete granenmix voor paarden

Pavo GranenCompleet is een mengsel van met name blanke en zwarte haver, wat
gerst, geëxtrudeerd lijnzaad en een vitaminen/mineralenkorrel. Deze granenmix
wordt ingezet voor paarden die extra energie nodig hebben.

Pavo’s Cereals

De granenserie van Pavo bestaat uit verschillende producten, allemaal topkwaliteit
granen met een hoge energiewaarde. Naast deze granenmix vind je ook
onderstaande producten in onze granenserie:

Gepunte blanke haver
Gepunte zwarte haver
Geplette haver (dit product stopt per 01-05-2020)

Toepassing

Zeer geschikt voor:

Paarden die extra energie nodig hebben
Paardenhouders die zelf het rantsoen van hun paard willen
samenstellen
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Productspecificaties
Samenstelling
Gepunte haver
Gerst
Zwarte haver
Tarwegries
Luzerne
Tarwe
Natriumchloride
Sojaolie
Lijnzaad
Calciumcarbonaat
Rietmelasse
Magnesiumoxide
Maïs
Monocalciumfosfaat
Tarwezemelengrint
Zonnebloemzaadschroot
Cichoreipulp (prebiotium)
Lijnzaadolie

Verpakking
Zakgoed 20 kg

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE) 11,09 MJ/kg
Energie (EWpa) 0,87 EWpa
Verteerb. ruw eiwit 87 gr/kg
Ruw eiwit 10,5 %
Ruw vet 6 %
Ruwe celstof 9,5 %
Ruw as 7,5 %
Suiker 3 %
Zetmeel 36 %

Mineralen
Calcium 0,7 %
Fosfor 0,4 %
Natrium 0,7 %
Kalium 0,7 %
Magnesium 0,6 %
Koper 45 mg
IJzer 100 mg
Zink 160 mg
Mangaan 92 mg
Kobalt 0,51 mg
Selenium 0,51 mg
Jodium 1 mg

Organisch gebonden sporenelementen
Organisch selenium

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 11.360 IE
Vitamine D3 2.525 IE
Vitamine E 400 mg
Vitamine K3 3,5 mg
Vitamine B1 16 mg
Vitamine B2 16 mg
Vitamine B6 10 mg
Vitamine B12 177 mcg
Vitamine C 500 mg
Pantotheenzuur 20 mg
Choline 510 mg
Foline 8 mg
Niacine 30 mg
D-Biotine 300 mcg

(deels) natuurlijke vitamine E

Houdbaarheid
Zakgoed 12 maanden
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