Pavo SpeediBeet
Snel wekende bietenpulp vlokken

Pavo SpeediBeet is een hoogwaardig ruwvoer dat de darmgezondheid ondersteunt.
Het is gemaakt van ontsuikerde bietenpulp vlokken en bevat geen enkele
toevoeging dus ook geen melasse. De vlokken worden bewerkt via een
gepatenteerd verhittingsproces. Hierdoor kan het product snel – 10 minuten geweekt worden, in warm én koud water. Lekker, handig en gezond voor álle
paarden
Pavo SpeediBeet bevat geen zetmeel en heeft een suikergehalte van slechts 5%.
Dit maakt het een ideaal voer voor paarden die gevoelig zijn voor suiker.
Pavo SpeediBeet bevat veel pectine, een oplosbare vezel die nog beter verteerbaar
is dan de vezels in ruwvoer. Hierdoor is deze bietenpulp een fantastische bron van
langzaam vrijkomende energie en perfect geschikt voor wedstrijdpaarden. Pectine
heeft een prebiotische werking wat betekent dat de vezels de groei van gezonde
bacteriën in de darmen ondersteunen.
Pavo SpeediBeet valt onder de categorie ruwvoer en bevat geen toegevoegde
vitaminen en mineralen. Voer je alleen Pavo SpeediBeet naast je overige ruwvoer,
dan is aanvulling van vitaminen en mineralen, bijvoorbeeld met Pavo
SummerFit koeken of Pavo Vital brokjes aan te raden.
Let op: Pavo SpeediBeet kun je alleen in geweekte vorm voeren. Zorg dus dat je
het veilig bewaart en dat uitbrekende paarden er niet bij kunnen.

Voertip
Omdat Pavo SpeediBeet weinig suiker bevat en helemaal geen melasse moeten
veel paarden even wennen aan de smaak. Meng SpeediBeet de eerste dagen met
je gewone krachtvoer, of voeg er een beetje Pavo SlobberMash aan toe. Na enige
dagen kun je het desgewenst afbouwen.

Gezonde ruwvoervezels met
prebiotisch effect
Ondersteunt goede darmwerking
Zeer laag suiker, geen melasse

Toepassing
Pavo SpeediBeet past in het rantsoen
van paarden met:
Gevoeligheid voor suiker
Achterstand in conditie
Senioren die slecht kunnen kauwen –
gedeeltelijke ruwvoervervanger
Sportpaarden – slow release energie
en vocht voorraad in de darmen

Voervoorschrift
Advies als gezonde aanvulling: 50
gram per 100 kg lichaamsgewicht per
dag.
Maximaal voeradvies als onderdeel
van het ruwvoer: 400 gram per 100 kg
lichaamsgewicht per dag.
Ter bereiding, 1 deel SpeediBeet
mengen met 3 delen water. Hierna
goed mengen en minimaal 10
minuten laten staan. Als de
bietenpulpvlokken helemaal zijn
opgelost, is het klaar om te voeren.
Schepinhoud
1 volle Pavo voerschep SpeediBeet
bevat circa 0,7 KG.
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Aanvullend diervoeder voor paarden

Belangrijke eigenschappen

Pavo SpeediBeet
Snel wekende bietenpulp vlokken

Productspecificaties
Samenstelling
Ongemelasseerde suikerbietenpulp
Mineralen
Calcium
Fosfor
Kalium
Magnesium

1,0 %
0,1 %
0,24 %
0,3 %

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE)
12,0 MJ/kg
Energie (EWpa)
0,96 EWpa
Energie (ME)
10,2 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 4,2 %
Ruw eiwit
4,2 %
Ruw vet
2,1 %
Ruwe celstof
16,0 %
Ruw as
6,2 %
Suiker
5,0 %
Zetmeel
0,0 %
Houdbaarheid
Zakgoed

Verpakking
Zakgoed

15 kg

12 maanden

Voedingsadvies
200 kg

400 kg

600 kg

kg / dag kg / dag kg / dag
0,1 kg

0,2 kg

0,3 kg

Oude paarden die moeite hebben met 0,8 kg
voeropname omdat ze tanden missen

1,6 kg

2,4 kg

Stimulan - NL 07981
Aanvullend diervoeder voor paarden

als aanvulling op het dagelijks
rantsoen
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