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

Pavo Geplette haver wordt per 01-05-2020 niet meer geproduceerd en is dus
binnenkort niet meer verkrijgbaar. Wij hebben besloten met dit product te stoppen,
omdat ten eerste het aantal paardenhouders die dit product voert, zeer beperkt is
en alsmaar kleiner wordt. Daarnaast weten we dat het voordeel van geplette haver
ten opzichte van gepunte haver, namelijk de iets betere verteerbaarheid voor een
paard, verloren gaat als de haver langer dan een week geleden geplet is. In bijna
100% van de gevallen is dit zo. Tot slot wordt bij het pletten van de haver als het
ware de beschermlaag van de haver (de hul) kapot gemaakt, waardoor het
gevoeliger wordt voor bederf en schimmelvorming. De houdbaarheid van geplette
haver is dus lager dan die van niet geplette haver. 

Alternatief: ben je op zoek naar een alternatief voor geplette haver? Schakel dan
over naar onze normale gepunte blanke haver of gepunte zwarte haver. Onze
voedingsdeskundigen helpen je ook graag bij het samenstellen van een rantsoen
voor je paard. Neem gerust contact op voor een persoonlijk voeradvies.

Haver voor paarden

Haver wordt al 2000 jaar ingezet als grondstof in paardenvoeding. Het mooie van
haver is dat het aanwezige zetmeel goed verteerbaar is voor paarden, in
tegenstelling tot het zetmeel in andere granen zoals tarwe, gerst en maïs. Haver
kan ‘onbehandeld’ worden gevoerd, direct van het land. De haver die wij in onze
producten gebruiken, is afkomstig uit België en Noord-Frankrijk. Wij verkopen
blanke en zwarte gepunte haver in onze granenreeks. Haver geeft sportpaarden
extra snel beschikbare energie. Wij adviseren om maximaal 1 kg haver per maaltijd
te geven en niet meer dan 1-2 kg per dag.

Tip: calcium-fosforverhouding uitbalanceren

Wees ervan bewust dat haver een ongunstige calcium-fosfor verhouding heeft voor
paarden. Wanneer het rantsoen van een paard meer dan 2 kg haver per dag bevat
is het aan te raden om deze scheve calcium-fosfor verhouding uit te balanceren.

Pavo’s Cereals

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

Gepunte blanke haver
Gepunte zwarte haver
GranenCompleet (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
Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 0,89 Units/kg
Energie (DE) 12,9 MJ/kg
Energie (ME) 10,7 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 8,3 %
Ruw eiwit 10 %
Ruw vet 4,1 %
Ruwe celstof 12 %
Ruw as 3 %
Suiker 0,8 %
Zetmeel 37,2 %

Houdbaarheid
Zakgoed 12 maanden

Verpakking
Zakgoed 15 kg

Mineralen
Calcium 0,08 %
Fosfor 0,32 %
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