
Pavo Cereals - Gepunte zwarte haver
Topkwaliteit granen
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Haver wordt al 2000 jaar ingezet als grondstof in paardenvoeding. De Romeinen
voerden haver aan hun oorlogspaarden voor extra energie tijdens de loodzware
veldtochten. 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.

Pavo gebruikt 2 verschillende soorten haver in haar voeders: witte haver en zwarte
haver. Haver dat alleen is ‘gezuiverd’ heeft een volume gewicht van 50 kilo per
100 liter. Het is bekend dat haverhullen irriterend kunnen werken op de darmwand
van het paard. Daarom is de haver die Pavo gebruikt in haar producten niet alleen
gezuiverd, maar ook ontdaan van de hullen. Wat overblijft is gepunte haver.
Bijkomend voordeel van gepunte haver is dat het gewicht per volume-eenheid stijgt
tot zo’n 55-57 kilo per 100 liter. Daarnaast is het beter verteerbaar.

Pavo haver is afkomstig uit Belgie en Noord-Frankrijk. Pavo verkoopt witte en
zwarte gepunte haver in de zogenaamde ‘Cereals-reeks’. Witte haver is ook
beschikbaar als geplette haver.

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.

Wees ervan bewust dat haver een ongunstige calcium-fosfor verhouding heeft voor
paarden. Wanneer het rantsoen van een paard meer dan 1 kg haver per dag bevat
is het aan te raden om deze scheve calcium-fosfor verhouding uit te balanceren
met een balancer als Pavo Vital of speciaal krachtvoer zoals Pavo Gold E.

De granenserie van Pavo bestaat uit 4 verschillende producten, allemaal
topkwaliteit granen met een hoge energiewaarde. Naast Gepunte zwarte haver
zitten ook de producten in de granenserie van Pavo:

Gepunte blanke haver
Geplette haver
GranenCompleet (mengsel van blanke en zwarte haver, gerst, tarwe en
lijnzaad met toevoegde vitaminen en mineralen)

 

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 4,8 %
Ruwe celstof 11 %
Ruw as 3 %
Suiker 0,8 %
Zetmeel 37,2 %

Houdbaarheid
Zakgoed 12 maanden

Verpakking
Zakgoed 20 kg

Mineralen
Calcium 0,08 %
Fosfor 0,32 %
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