Pavo FibreNuggets
Paras vaihtoehto heinälle, sopii kaikille hevosille

Riittävä, korkeakuituinen ja korkealaatuinen heinä on jokaisen hevosen ruokavalion
perusta, mutta tämä ei ole aina itsestään selvää. Joissakin tapauksissa saattaa olla
tarpeen täydentää tai jopa korvata heinää tai säilörehua kokonaan tai osittain.
Esimerkiksi jos kyseessä on huono tai keskinkertainen laatu tai hevoset, jotka
kärsivät hampaiden ongelmista ja joilla jatkuvasti vaikeuksia rehunkäytössä.
Pavo FibreNuggets korkealaatuinen vaihtoehto heinälle
Pavo FibreNuggets vaihtoehtona heinälle Pavo FibreNuggets -tuotteita voidaan
käyttää korkealaatuisena heinänkorvikkeena. Suuret kuitupelletit, jotka on
valmistettu Etelä-Saksan alppien juuresta peräisin olevasta 100%: n heinästä,
stimuloivat hevosen pureskelua ja syljeneritystä. Lisääntyneellä pureskelulla
estetään ikävystyminen ja sylki edistää terveellistä ruoansulatusta. Tuoksuva ja
maukas ruoho koostuu useista yli 60 erilaista ruohosta ja yrtteistä. Se sisältää
runsaasti kuituja, luonnollisia vitamiineja ja hivenaineita, eikä siinä ole lainkaan
melassia ja viljaa. Säädetyn kuivausprosessin ansiosta FibreNuggets on erittäin
tasalaatuinen ilman hometta tai pölyä. Tämä tekee siitä myös ihanteellisen
korvauksen hevosille, jotka ovat herkkiä pölylle ja / tai homeelle.
Saatavana 20 kg: n pusseissa.
Tärkeitä ominaisuuksia
Huippulaadukas heinänkorvike
Maukas sekoitus Alpine ruohoa ja
yrttejä
Sisältää yli 60 erilaista ruohoa ja yrttiä
Melassi ja kaura vapaa

Soveltaminen
Sopii kaikille hevosille ja ponille
Karkearehun täydentäminen tai
kokonaan tai osittain korvaaminen
huonon heinänlaadun osalta
Vanhemmat hevoset tai hevoset, joilla
on ongelmia hampaiden kunnon
vuoksi
Hevosille, jotka ovat herkkiä pölylle /
homeelle heinässä

Ruokintaruokailu
Pavo FibreNuggets voidaan syöttää
kuivana, mutta optimaalisen
turvallisuuden vuoksi suosittelemme
pellettien liottamista riittävällä
vesimäärällä suhteessa 1: 2
(FibreNuggets: vesi). Liota tuotetta 30
minuuttia kuumaan veteen / 1 tunti
kylmässä vedessä.
Maximi annos 0.5 - 1 kg per 100 kg
painokiloa kohti päivässä
Ruokintasisältö:
1 täysil Pavo ruokintakauha
FibreNuggetsia painaa noin 0,860 kg.

Pavo FibreNuggets
Paras vaihtoehto heinälle, sopii kaikille hevosille

Erityisominaisuudet
Sisältö
ängshö
(hetluftstorkat och
pelleterat)

100 %

Mineraalit ja hivenaineet
Kalsium
0,55 %
Fosfori
0,25 %
Natrium
0,05 %
Kalium
2,9 %
Magnesium
0,17 %
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Ravintoaineet
Energia (DE)
Energia
Energia (ME)
Raakavalkuainen
Raakarasva
Raakakuitu
Raakatuhka
Sokeri
Tärkkelys

6,0 MJ/kg
0,48 %
5,1 MJ/kg
6,8 %
2%
30 %
11 %
7,8 %
2,2 %

Kestävyys
Säkkikoko

24 mth

Säkki
Säkkikoko

20 kg

Varastointiohjeet
Säilytettävä viileässä, valolta suojattuna.
Suljettava käytön jälkeen.

