
Pavo Fertile
Lisäravinne hedelmällisyyden parantamiseksi

Vartalo kopio  Haluatko kasvattaa kantosi? Kaikki marit eivät ole helposti raskaita.
Joskus ne eivät näytä selviä merkkejä lämpöstä, minkä seurauksena on vaikea
päättää, mikä paras aika olisi keinosiemennys tai kattaminen.

Pavo Fertile parantaa hedelmällisyyttä

Pavo Fertile tarjoaa kaiken tuen, jota tarvitaan tammojen  hedelmällisyyden
parantamiseksi. Koostumus on erityisesti tehty aktivoimaan sykli ja sisältää kaikki
aineet, joita tarvitaan terveellisen follikkelin kehittymisen kannalta. Erityisesti
kehitetty niille, jotka eivät näytä kiimaa hyvin.  Pavo Fertile -tuote sisältää runsaasti
E-vitamiinia, C-vitamiinia ja B11-vitamiinia (foolihappoa), mikä on hedelmällisyyden
kannalta erittäin tärkeää. Lisäksi se sisältää beetakaroteeniä yhdessä kuparin,
sinkin ja mangaanin mikromineraalien kanssa, minkä seurauksena kaikki tammassa
tapahtuvat prosessit ennen ja jälkeen hedelmällisten hetkien ovat optimaalisesti
stimuloitu. Pavo Fertile ei sisällä vehnää, joten tämä lisäys sopii myös hevosille,
jotka ovat herkkiä gluteiinille.  Saatavana 3 kg: n ämpäriin, jossa on suljettava kansi.

Tärkeitä ominaisuuksia

Tärkeitä ominaisuuksia
Tukee tammojen hedelmällisyyttä
Tukee follikkelin terveellistä kehitystä
Edistää selkeämpää kiimaa
Sisältää E-vitamiinia, beetakaroteenia
ja hivenaineita

 

Soveltaminen

Tammoille jotka eivät näytä kiimoja hyvin.

Ruokintaruokailu

Anna 100 grammaa Pavo Fertileä
päivässä sekoitettuna rehun kanssa
kolme viikkoa ennen odotettua kiimaa,
ja  kolmekymmentä kiiman loputtua:

Hevonen (noin 600 kg): 100 grammaa
päivässä
Poni (noin 300 kg): 50 grammaa
päivässä



Pavo Fertile
Lisäravinne hedelmällisyyden parantamiseksi

Erityisominaisuudet
Sisältö
Alfalfa

Dekstroosi

Säkki
Sanko 3 kg

Varastointiohjeet
Säilytettävä viileässä, valolta suojattuna.
Suljettava käytön jälkeen.

Vakuustodistus
Energia (DE) 5,3 MJ/ kg
Energia 0,42 EWpa
Energia (ME) 4,5 MJ/kg
Sulava
raakavalkuainen

95 gr/kg

Raakavalkuainen 14 %
Raakarasva 3,2 %
Raakakuitu 18,8 %
Raakamineraalit 10 %
Sokeri 2.8%
Tärkkelys 12.3%

Mineraalit ja hivenaineet
Kalsium 1,1 %
Fosfori 0,46 %
Natrium 0,27 %
Kalium 1,7 %
Magnesium 0,16 %
Kupari 250 mg
Sinkki 1.300 mg
Mangaani 1.100 mg

Kelatoidut mineraalit

Ruokintaohjeet

Kestävyys
Kestävyys 18 mth

Vitamiinitasot / kg
Betakaroteeni 4.000 mg
E-vitamiini 7.350 IE
C-Vitamiini 5.000 IE
Folin 300 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E
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