
Pavo Podo®Lac
Voor hoogdrachtige en lacterende merries
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De ontwikkeling van gezonde botten en gewrichten is van cruciaal belang voor de
gezondheid en het prestatievermogen van een paard, iets waar serieuze fokkers
zich maar al te goed bewust van zijn. Voeding speelt hierbij een essentiële rol en
dat begint al als de merrie nog drachtig is.

Merriebrok

Met de merriebrok Pavo Podo®Lac geef je het ongeboren veulen alvast alle
belangrijke voedingsstoffen mee. Merriemelk bevat van nature namelijk te weinig
koper en zink voor veulens, terwijl dit wel noodzakelijk is voor onder meer een
goede ontwikkeling van botten, organen, vacht en verteringsprocessen. Daarom is
het zo belangrijk om in de laatste drie maanden van de dracht onder andere de
kopergift te verhogen, zodat het ongeboren veulen een reservevoorraad in de lever
kan aanleggen via de navelstreng. In de eerste drie levensmaanden komt deze
voorraad dan geleidelijk beschikbaar en kan het veulen dit gebruiken voor een
gezonde ontwikkeling. De merriebrok Pavo Podo®Lac bevat alle belangrijke
voedingsstoffen voor het ongeboren veulen en voer je vanaf de laatste drie
maanden van de dracht tot en met de zoogperiode. 

Eiwit in Pavo Podo®Lac 

Uit jarenlang ruwvoeronderzoek weten we dat de energie- en eiwitwaardes in
ruwvoer sterk verschillen en over het algemeen aan de lage kant zijn. Terwijl dit
juist heel belangrijke voedingsstoffen zijn tijdens de dracht en de lactatie!
Daarom bevat Pavo Podo®Lac, naast een grote hoeveelheid vitamine E, ook een
hoog eiwit- en vetgehalte.

Pavo Podo®Concept: in 3 stappen naar een gezond veulen

Pavo heeft altijd veel onderzoek gedaan naar het ideale voer voor de fokkerijwereld
en van hieruit is het unieke Pavo Podo-concept ontwikkeld: vier producten die
naadloos op elkaar aansluiten en juist in deze cruciale periode waarin de botten en
gewrichten zich ontwikkelen, het opgroeiende veulen ondersteunen met alle
belangrijke voedingsstoffen.

1. De merriebrok Pavo Podo®Lac is stap 1 in het begeleiden van merrie en
veulen

2. Stap 2 is de veulenbrok Podo®Start 
3. en Stap 3 de opfokbrok Podo®Grow 

Tip: voer je geen of weinig krachtvoer van ons Podo®Concept? Dan is Pavo
Podo®Care (brokjes) of Pavo Podo®Care Liquid (pasta) een aanvullend
voedingssupplement voor jonge veulens tot 24 maanden oud.

Ook verkrijgbaar in BigBox

Pavo Podo®Lac is ook verkrijgbaar in een BigBox: de ideale grootverpakking
wanneer er tussen de 5 en 10 paarden hetzelfde type krachtvoer krijgen. De Pavo
BigBox is een stuk voordeliger dan zakgoed en wordt gewoon bij je thuis of op stal
geleverd. Bekijk hier alle voordelen van een BigBox.
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Productspecificaties
Samenstelling
Tarwegries
Gerst
Sojaschroot, getoast
Haver
Zonnebloemzaadschroot
Rietmelasse
Sojahullen
Lijnzaad
Sojaolie
Calciumcarbonaat
Natriumchloride
Magnesiumoxide
Biergist (prebiotium)
CellProtect

Verpakking
Zakgoed 20 kg
Big Box 725 kg

Bewaaradvies 
Koel, droog en donker bewaren. Na
gebruik de verpakking hersluiten

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE) 11,0 MJ/kg
Energie (EWpa) 0,88 EWpa
Energie (ME) 9,4 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 150 gr/kg
Ruw eiwit 18 %
Ruw vet 5,4 %
Ruwe celstof 9,2 %
Ruw as 8,7 %
Suiker 8,6 %
Zetmeel 19,5 %
Lysine 7,6 g
Methionine 2,9 g

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 1,22 %
Fosfor 0,55 %
Natrium 0,4 %
Kalium 1,34 %
Magnesium 0,5 %
Koper 72 mg
IJzer 132 mg
Zink 286 mg
Mangaan 181 mg
Selenium 0,88 mg
Jodium 1,1 mg

Organisch gebonden sporenelementen
Organisch selenium

Voedingsadvies kg/dag

Houdbaarheid
Zakgoed 6 maanden
Big Box 6 maanden

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 16.500 IE
Vitamine D3 2.750 IE
Vitamine E 390 mg
Vitamine K3 4 mg
Vitamine B1 41 mg
Vitamine B2 17 mg
Vitamine B6 11 mg
Pantotheenzuur 23 mg
Foline 9 mg
Niacine 33 mg
D-Biotine 578 mcg
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