
Pavo Condition
Voor lichte sport en recreatie
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Pavo Condition is de meest gebruikte brok in het assortiment van Pavo. Heb je een
nieuw paard waarvan je niet precies weet wat hij nodig heeft, of begin je met
training van een jong paard, dan is Pavo Condition een goede keuze. Het lage
eiwitgehalte maakt dit voer geschikt voor paarden en pony's die gemiddelde arbeid
verrichten. Daarnaast bevat Pavo Condition geen haver. Het verhoogde aandeel
Biotine zorgt voor gezonde hoeven en een glanzende vacht. De grondstoffen zijn
geëxpandeerd om de energie beter beschikbaar te maken. Dit stimuleert een
optimale vertering en een gezond maag- en darmkanaal.

Belangrijke eigenschappen

havervrij
laag eiwitgehalte
compleet gevitamineerd voor de
dagelijkse behoefte
extra biotine voor sterke hoeven en
gezonde vacht
laag suiker & zetmeelgehalte

Toepassing

Zeer geschikt voor paarden en pony’s
die:

lichte arbeid verrichten zoals in
basissport en/of recreatie
weinig energie nodig hebben
te heet worden van haver

 

Voervoorschrift

Gemiddeld advies ter onderhoud:
330gram per 100 kg lichaamsgewicht
per dag.
Maximaal advies bij lichte arbeid: 420
gram per 100 kg lichaamsgewicht per
dag.
De benodigde hoeveelheid is
afhankelijk van onder andere
weidegang en arbeid

Schepinhoud

1 volle Pavo voerschep Condition
bevat circa 1,3 KG.



Pavo Condition
Voor lichte sport en recreatie

A
an

vu
lle

nd
 d

ie
rv

oe
de

r 
vo

or
 p

aa
rd

en
S

tim
ul

an
 -

 N
L 

07
98

1

Productspecificaties
Samenstelling
Tarwegries
Gerst
Sojahullen
Tarwe
Luzerne
Rietmelasse
Sojaolie
Vitaminen - mineralen

Verpakking
Zakgoed 20 kg
Big Box 725 kg
Bulkgoed >2.000 kg

Houdbaarheid
Zakgoed 6 mth
Big Box 6 mth
Bulkgoed winter 3 mth
Bulkgoed zomer 2 mth

Vitaminen - mineralen
Vitamine A 12.500 IE
Vitamine D3 2.200 IE
Vitamine E 200 IE
Vitamine B1 15 mg
Vitamine B2 15 mg
Vitamine B6 10 mg
Vitamine B12 150 mcg
Choline 275 mg
D-Biotine 250 mcg
Foliumzuur 7 mg

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 0,9 %
Fosfor 0,4 %
Natrium 0,5 %
Kalium 1,2 %
Magnesium 0,5 %
Koper 40 mg
IJzer 90 mg
Zink 160 mg
Mangaan 80 mg
Selenium 0,45 mg
Jodium 0,9 mg

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 0,85 Units/kg
Energie (DE) 12,3 MJ/kg
Energie (ME) 10,2 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 8 %
Ruw eiwit 11,5 %
Ruw vet 3 %
Ruwe celstof 14 %
Ruw as 8 %
Suiker 6 %
Zetmeel 22 %

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

Voedingsadvies kg/dag
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / dag kg / dag kg / dag

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

Lichte arbeid 0,8 kg 1,7 kg 2,5 kg
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