Pavo HayChunks
Sunde grovfoder snack for aktivering i stalden og undervejs

Pavo HayChunks
Den vigtigste aktivering for heste er at spise grovfoder. I naturen ville hesten spise
16 timer i døgnet. Hvis hesten ikke over store dele af dagen får tilbudt grovfoder,
eksemplevis når den er på stald, kan det giver nogle uheldige konsekvenser. Står
din hest mere end 8 timer på stald uden eller med begrænset grovfoder? Er den
regelmæssigt undervejs til undervisning/ stævne? Så giv din hest Pavo HayChunks:
den sunde grovfoder snack giver ekstra aktivering og tyggetid til din hest!
Pavo HayChunks: Sunde grovfoder snacks til heste
Pavo HayChunks er ideelt tilskud til det daglige grovfoder og en sund beløning eller
ekstra beskæftigelse til din hest. Pavo HayChunks er pressede ruller på størelse
med en sodavandsdåse. De er kun fremstillet af hø fra naturbeskyttede områder i
alpeområderne i tyskland. Dette uberørte, økologiske område giver en ensartet høkvalitet, med et lavt energi- og sukkerindhold, så det er velegnet til alle heste og
ponyer. Derfor er Pavo HayChunks er også velegenet til heste der er sensitive
overfor sukker og/ eller overvægtige, da du også kan give mere grovfoder.

Fodre du din hest udelukkende med grovfoder, som hø/wrap og/eller græs og Pavo
HauChunks? Så overvej at give tilskud af Pavo Vital eller Pavo SummerFit, for at
dække behovet for vitaminer, mineraler og sporelementer.
Tips om hvordan du kan fodre Pavo HayChunks
Du kan give din hest Pavo HayChunks på forskellige måder: lig dem direkte på
gulvet i boxen, i foderkrybben eller i et lille hønet. Nu sværer du gør det for din hest
at spise dem nu længere bruger den på at spise! På den måde får din hest ikke
bare ekstra grovfoder men også god og lang beskæftigelse.

Sådan fodre du Pavo HayChunks:

På gulvet: lig Pavo HayChunks direkte på gulvet i boksen, eller gemt den i
hestens normale hø.
I foderkrybben: Put Pavo HayChunks direkte i krybben. Det gør også at din
bliver roligere omkring fodertidspunkter
I hønettet: lig 3-4 HayChunks i et mini hønet, så det bliver mere besværligt
for den at spise dem. Fyld evt også alm. hø i hønettet.
Direkte fra hånden: Tilbyd din hest en Pavo HayChunk som snack eller
belønning efter veludført arbejde.

Stimulan - NL 07981
Tilskudsfoder til heste

Også interessant: Vores testheste fandt Pavo HayChunks meget lækre: når de
havde valget mellem alm. hø og Pavo HayChunks, valgte de HayChunks!
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Produkt specifikationer
Sammensætning
enggræs (tørret og
pelleteret)
Sojaolie
Energie ( EWpa)
Energi (ME)
Pakning
Indpakning

1%
0,54 EWpa
5,1 MJ/kg

Analytiske bestanddele
Energie ( EWpa)
0,48 MJ/kg
Råprotein
8,8 %
Råfedt
2,8 %
Råfiber
24,8 %
Råaske
9,5 %
Sukker
6%
Stivelse
-

Foderanvisninger
Vand skal altid være til rådighed
Opbevarings anvisning
Foderet skal opbevares køligt, tørt og
mørkt. Emballagen skal efter brug lukkes
igen

14 kg
12 mth

Mineraler og sporstoffer (pr. kg)
Kalcium
0,46 %
Natrium
0,16 %
Magnesium
0,19 %
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Holdbarhed
Indpakning

99 %
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