
Pavo Nature's Best
De dagelijkse gezondheidsmuesli
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Pavo Nature's Best heeft een volledig nieuw recept naar de allerlaatste inzichten
voor een gezond paard!

In het nieuwe recept is het aandeel granen verlaagd en Timothee is als nieuwe
grondstof ingezet. Het is een vezelrijke grasplant met een heerlijke kruidenachtige
geur. In vergelijking met grassoorten als Engels Raaigras heeft Timothee een laag
suikergehalte. Met name de fructanen zijn relatief laag. 

Door deze aanpassingen in het recept heeft Nature's Best meer stuctuur gekregen,
goed voor een gezonde darmwerking. En het aandeel zetmeel is verlaagd van 24%
naar 16%. Het suikergehalte blijft 2%.

De derde aanpassing is dat de vitaminering is aangepast naar de laatste inzichten
en gebaseerd op de gemiddelde waarden in het hedendaagse ruwvoer.

Pavo Nature's Best is een heerlijke, gezonde, structuurrijke muesli, speciaal
ontwikkeld voor recreatie- en sportpaarden die lichte arbeid verrichten. Het bevat
Spelt, Luzerne, Timothee, sojavlokken en geëxtrudeerd lijnzaad voor meer glans.

Belangrijke eigenschappen

gegarandeerd havervrij
zeer weinig suiker (2%) en zetmeel
(16%)
met Spelt en Timothee om kauwen te
stimuleren
extra structuur voor een goede
darmwerking
vitaminen- en mineralengehaltes
gebaseerd op de nieuwste inzichten

Toepassing

Zeer geschikt voor paarden en pony’s
die:

recreatief gereden worden
actief zijn in de basissport
snel nerveus zijn
te heet worden van haver
snel dik worden
gevoelig zijn voor hoefbevangenheid
net onder het zadel zijn

Voervoorschrift

Weinig tot geen arbeid: 330gram per
100 kg lichaamsgewicht per dag.
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 Nature’s Best
bevat circa 0,9 KG
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Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne 25 %
Spelt 15 %
Timothee 15 %
Tarwegries
Sojahullen
Tarwe
Appel pulp
Rietmelasse
Sojaolie
Getoaste sojabonen vlokken
Gepofte Mais
Wortelvlokken
Lijnzaad
Maïskiemolie
Zonnebloemzaadschroot
Cichoreipulp
Vitaminen - mineralen

Verpakking
Zakgoed 15 kg
Zakgoed 3 kg
Big Box 550 kg

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 0,8 Units/kg
Energie (DE) 11,5 MJ/kg
Energie (ME) 9,6 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 9 %
Ruw eiwit 12 %
Ruw vet 5,2 %
Ruwe celstof 19 %
Ruw as 9,5 %
Suiker 2,4 %
Zetmeel 16 %

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

Vitamine gehaltes (per kg)
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

Houdbaarheid
Zakgoed 6 mth
Big Box 6 mth

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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