
Pavo Fertile
Voor een vruchtbaar paard
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Pavo Fertile is speciaal ontwikkeld om de vruchtbaarheid van merries te
ondersteunen. Het bevordert hengstigheid van de merrie. Pavo Fertile bevat o.a.
vitamine E, een hoge concentratie bêta-caroteen en sporenelementen. In het
gedrag van de merrie is waar te nemen dat de vruchtbaarheid en de hengstigheid
verbetert. Bovendien verlaagt Pavo Fertile de kans op vroeg embryonale sterfte en
ondersteunt het een snelle afdrijving van de placenta.

Bekijk hier een filmpje over de supplementen van Pavo.

Belangrijke eigenschappen

Bevat vitamine E, bêta-caroteen en
sporenelementen
Verlaagt de kans op vroeg
embryonale sterfte
Ondersteunt een vlotte afdrijving van
denageboorte

Toepassing

Voor merries die moeilijk hengstig
worden

Voervoorschrift

Voeradvies

Paard (ca. 600 kg): 100 g per dag.
Pony (ca. 300 kg): 50 g per dag.
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Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne 65 %
Tarwevoerbloem
Dextrose
Maïskiemolie

Verpakking
Zakgoed 3 kg

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

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 0,64 Units/kg
Energie (DE) 9,2 MJ/ kg
Energie (ME) 7,7 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 10 %
Ruw eiwit 14 %
Ruw vet 3 %
Ruwe celstof 17 %
Ruw as 10 %
Suiker 3 %
Zetmeel 13 %

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 1,2 %
Fosfor 0,5 %
Natrium 0,3 %
Kalium 1,7 %
Magnesium 0,2 %
Koper 250 mg
Zink 1.300 mg
Mangaan 1.100 mg

Voedingsadvies

Houdbaarheid
Houdbaarheid 18 mth

Vitamine gehaltes (per kg)
?-Caroteen 4.000 mg
Vitamine E 10.000 IE
Vitamine C 5.000 mg
Foliumzuur 300 mg
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