
Pavo Podo®Lac - stalseizoen
Voor hoogdrachtige en lacterende merries
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Met dit voer van topkwaliteit geeft u het ongeboren veulen belangrijke stoffen mee
en ondersteunt u de melkgift van de merrie maximaal.
 Pavo Podo®Lac is Stap 1 in het begeleiden van merrie en veulen.

Bekijk ook Stap 2 (Podo®Start) en Stap 3 (Podo®Grow) van ons Podo®Concept.
Nieuw! Pavo Podo®Care, voedingssupplement voor jonge veulens tot 30
maanden.

De voedingswaarde van gras verschilt sterk van ruwvoer. Daarom heeft Pavo
Podo®Lac in de winter (nov- mei) een andere samenstelling (aanvullend op
ruwvoer), dan in de zomer (juni-okt.) (aanvullend op gras). In deze periode bevat
Podo®Lac een dubbele hoeveelheid vitamine E.

Lees het uitgebreide achtergrond artikel of de korte uitleg.

 

Belangrijke eigenschappen

met koper, zink en mangaan in zeer
goed opneembare vorm voor het
ongeboren veulen
bevat het beproefde Podo® concept
uitgekiende Ca/P en extra magnesium
extra vitamine E
houd uw merrie in optimale conditie
en ondersteunt maximale melkgift

Toepassing

Voor drachtige merries vanaf de 9e
maand en tijdens de zoogperiode.

Handige tips: 

Merrie's die aan de nageboorte blijven
staan
Heeft u een merrie die een geschiedenis
heeft van aan de nageboorte blijven
staan, zet dan Pavo Eplus in. Dat kan
preventief (vanaf 2 maanden voor
geplande geboorte) of curatief als het
probleem is gesignaleerd. De extra
vitamine E en selenium ondersteunen
het afdrijven van de placenta.

Merrie's die enorm afvallen tijdens de
lactatie
Podo®Lac is gemaakt om de
melkproductie van de merrie te
stimuleren en te ondersteunen.
Maar sommige merries geven zoveel
melk, dat ze zichzelf helemaal
"uitkleden". Het resultaat is een magere
merrie en een vet veulen. Mocht uw
merrie tijdens de lactatie enorm afvallen,
dan kunt u op 6-8 weken na het
veulenen Podo Lac vervangen door
Pavo EnergyControl. Hiermee krijgt de
merrie veel energie binnen, maar zal de
melkproductie iets minder worden,
waardoor ze de kans krijgt zich weer te
herstellen. Schakel langzaam over (in 2
weken).

Voervoorschrift

Gemiddeld advies in 9de t/m de 11de
maand van de dracht: 420 gram per
100 kg lichaamsgewicht per dag.
Gemiddeld advies in1e t/m de 4de
lactatiemaand: 650 gram per 100 kg
lichaamsgewicht per dag.
Gemiddeld advies in5e t/m de 6de
lactatiemaand: 350 gram per 100 kg
lichaamsgewicht per dag. In deze
periode langzaam afbouwen.

Schepinhoud

1 volle Pavo voerschep Podo Lac
bevat circa 1,2 KG.
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Productspecificaties
Samenstelling
Tarwegries
Getoaste Sojabonen
Raapzaadschroot
Haver
Gerst
Rietmelasse
Tarwe
Luzerne
Sojahullen
Lijnzaad
Sojaolie
Vitaminen - mineralen

Verpakking
Zakgoed 20 kg
Big Box 725 kg

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

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 0,90 Units/kg
Energie (DE) 13,0 MJ/kg
Energie (ME) 10,8 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 16 %
Ruw eiwit 20 %
Ruw vet 5,5 %
Ruwe celstof 9 %
Ruw as 8 %
Suiker 9 %
Zetmeel 18 %
Lysine 10 g/kg
Methionine 3,3 g/kg

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 1,0 %
Fosfor 0,5 %
Natrium 0,5 %
Kalium 1,3 %
Magnesium 0,5 %
Koper 65 mg
IJzer 125 mg
Zink 200 mg
Mangaan 133 mg
Selenium 0,52 mg
Jodium 1,2 mg

Voedingsadvies kg/dag

Houdbaarheid
Zakgoed 6 mth
Big Box 6 mth

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 18.750 IE
Vitamine D3 2.825 IE
Vitamine E 500 IE
Vitamine B1 19 mg
Vitamine B2 19 mg
Vitamine B6 13 mg
Vitamine B12 195 mcg
Choline 500 mg
Foliumzuur 12 mg
D-Biotine 325 mcg
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