
Pavo 18+
Täysrehu seniorihevosille

Saatavilla nyt! 

Hevosen keho alkaa vähitellen muuttua kun ne saavuttavat 18 vuoden iän.
Ruuansulatuskanavan toiminta hidastuu ja ravinteet sulavat huonommin ja eivätkä
ne imeydykään yhtä helposti. 

Aluksi muutokset eivät näy, ja moni hevonen pysyy päällisin puolin kunnossa. Mutta
hevosesi tarpeet muuttuvat. Esimerkiksi koko keho alkaa tarvita enemmän
proteiinia pitääkseen lihakset hyvässä kunnossa. Sokerin prosessointikyky
heikkenee myös.
Kun ensimmäiset merkit hevosen ikääntymisestä alkavat näky päällepäin on tuo
prosessi on käynnissä jo pitkään. Tämän vuoksi on tärkeää, että oikeanlaista rehua
aletaan syöttää riittävän ajoissa myös vanheneville hevosille. 

Pavo 18+ tarjoaa mahdollisuuden huolehtia ikääntyvästä hevosystävästä parhaalla
tavalla. Hevosen elimistö saa kaiken tarvitsemansa ilman ruoansulatuskanavan
rasitusta. Pölytön Pavo 18+ mysli pitää seniorihevosen elinvoimaisena. 

Sekoittamalla  18+ ja SpeediBeetiä saadaan täydellinen rehuseos myös
hammasongelmista kärsiville hevosille.

Tärkeitä ominaisuuksia

Täynnä helposti sulavaa kuitua
kompensoimassa hitaampaa
ruoansulatuskanavaa 
Sisältää tärkeitä aminohappoja
kunnossapitoon 
Sopiva määrä sokeria/tärkkelystä
vanhemmille hevosille 
Extramäärä omega3- ja
6-rasvahappoja 
Mukautettu kalsium/fosfori-suhde 
Antioksidantit tukemassa
immuunijärjestelmää 
Extramäärä vitamiineja ja
kivennäisaineita 
Pienet pelletit, jotka helpottavat
hammasongelmaisten hevosten
ruokailua 
Rehu voidaan antaa sekä kuivana
että liotettuna

Soveltaminen

Sopii erityisesti: 

Aktiivisille  +18-hevosille 
Alikuntoisille hevosille 
Laihtuneille hevosille 
PPID/Cushing-hevosille

Ruokintaruokailu

Ruokintavinkkejä

Keskimääräinen ruokintatarve: 330g/100
kg hevosen elopainoa/pvä.

Ylin suositeltava ruokintamäätä:
830g/100 kg hevosen elopainoa/pvä.

Lopullinen ruokintatarve riippuu
laiduntamisesta sekä heinäruokinnasta
ja työmäärästä.

18Plus on mahdollista syöttää myös
mash-ateriana. Sekoita tällöin rehuun
lämmitä vettä suhteessa 1:1.



Pavo 18+
Täysrehu seniorihevosille

Erityisominaisuudet
Vakuustodistus
Energia (DE) 10,5 MJ/kg
Energia 0,84 EWpa
Energia (ME) 9 MJ/kg
Sulava
raakavalkuainen

125 gr/kg

Raakavalkuainen 14,5 %
Raakarasva 6,9 %
Raakakuitu 15,3 %
Raakatuhka 10,4 %
Sokeri 5,7 %
Tärkkelys 14,9 %
Lysiini 5,9 g
Metioniini 2,2 g

Mineraalit ja hivenaineet
Kalsium 0,97 %
Fosfori 0,39 %
Natrium 0,94 %
Kalium 1,32 %
Magnesium 0,91 %
Kupari 61 mg
Rauta 174 mg
Sinkki 378 mg
Mangaani 240 mg
Seleeni 1,16 mg
Jodi 1,45 mg

Kelatoidut mineraalit
Orgaaninen seleeni

Vitamiinitasot / kg
A-vitamiini 16.872 IE
D3-vitamiini 3.224 IE
E-vitamiini 437 IE
K3-vitamiini 6,3 mg
B1-vitamiini 23 mg
B2-vitamiini 26 mg
B6-vitamiini 14 mg
Pantoleenihappo 25 mg
Folin 13 mg
Niasiini 40 mg
D-Biotiini 542 mg

Varastointiohjeet
Säilytettävä viileässä, valolta suojattuna.
Suljettava käytön jälkeen.

Säkki
Säkkikoko 15 kg

Kestävyys
Säkkikoko 6 Mnth

Annossuositus kg/pvä
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg/day kg/day kg/day 

0,7 kg 1,3 kg 2,0 kg

Horse with a condition residue or
dental problems*

1,6 kg 3,2 kg 4,8 kg
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