Pavo FoalMilk
Prima alternatief voor merriemelk

Pavo FoalMilk is een prima vervanging van merriemelk, voor veulens die geen
moeder meer hebben of waarvan de moeder onvoldoende melk produceert.
Merriemelk heeft een speciale samenstelling met veel suikers. Koemelk wijkt sterk
af van merriemelk en is hierdoor minder geschikt voor veulens. Pavo FoalMilk is
afgestemd op de specifieke samenstelling van merriemelk en voorziet zo in de
behoefte van moederloze veulens. Veulens die zijn opgefokt met Pavo FoalMilk
ontwikkelen zich normaal en doen niet onder voor veulens die bij de merrie lopen.

complete vervanging van merriemelk
speciale samenstelling voor paarden
gemakkelijk in gebruik

Toepassing
Download hier de gebruiksaanwijzing van Pavo FoalMilk.
Maak niet meer veulenmelk aan dan wat u per halve dag
nodig heeft.
U kunt het beste de reeds bereide veulenmelk ‘au bainmarie’ opwarmen of warm houden.
(Au bain-marie is het verwarmen in of boven een
warmwaterbad. Neem een pan of een kom met een
minimale inhoud van 1 liter en plaats deze in of boven een
grotere pan met heet water. Au bain-marie verwarmen
voorkomt schiften of aanbranden.)
Ook kan de veulenmelk met behulp van een magnetron
opgewarmd worden
Het aanmaken van 1 liter veulenmelk gaat als volgt: (1 liter =
1000 ml)
Neem een pan met een inhoud van minimaal 1 liter
Doe hierin 300 ml koud water
Vul dit aan met 400 ml kokend water.
U heeft nu 700 ml water met een temperatuur van ± 60 °C
Voeg 1 maatschepje ( = 100 gram) Pavo FoalMilk poeder
toe en roer tot alle veulenmelkpoeder is opgelost
Voeg al roerend 300 ml koud water toe. U heeft nu 1 liter
handwarme veulenmelk (temperatuur van ± 40 °C)
FoalMilk van Pavo mag u met behulp van een magnetron
opwarmen.
De Pavo FoalMilk is 1 jaar houdbaar.

Stimulan - NL 07981
Aanvullend diervoeder voor paarden

Belangrijke eigenschappen

Pavo FoalMilk
Prima alternatief voor merriemelk

Productspecificaties
Samenstelling
Magere melkpoeder
Weipoeder
Palmolie
Glucose
10 kg

Houdbaarheid
Emmer

12 mths

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A
50.000 IE
Vitamine D3
5000 IE
Vitamine E
100 mg
Vitamine B1
7 mg
Vitamine B2
7 mg
Vitamine B6
7 mg
Vitamine B12
50 mcg
Vitamine C
100 mg
Vitamine K3
3 mg
Niacine
30 mg
15 mg
Mineralen en sporenelementen (per kg) Pantotheenzuur
Calcium
0,9 %
Choline
250 mg
Fosfor
0,7 %
Foliumzuur
0,5 mg
Natrium
0,7 %
Kalium
1,5 %
Bewaaradvies
Magnesium
0,1 %
Koel, droog en donker bewaren. Na
Koper
8 mg
gebruik de verpakking hersluiten
IJzer
100 mg
Zink
70 mg
Mangaan
55 mg
Selenium
300 mcg
Jodium
1,0 mg

Stimulan - NL 07981
Aanvullend diervoeder voor paarden

Verpakking
Emmer

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE)
19,4 MJ/kg
Energie (EWpa)
1,35 EWpa
Verteerb. ruw eiwit 18,8 %
Ruw eiwit
21 %
Ruw vet
16 %
Ruwe celstof
0,02 %
Ruw as
7%
Suiker
49 %
Zetmeel
0,4 %
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