Pavo Fertile
Voor een vruchtbare merrie

Wil je een veulentje bij jouw paard fokken? Niet alle merries worden even makkelijk
drachtig. Soms tonen ze de hengstigheid niet duidelijk, waardoor het beste moment
voor de bevruchting lastig is vast te stellen.
Pavo Fertile bevordert de vruchtbaarheid
Pavo Fertile biedt alle ondersteuning die nodig is om de vruchtbaarheid van een
merrie te bevorderen. Het is samengesteld voor het op gang brengen van de cyclus
en bevat alle benodigde stoffen voor de voorbereiding van een gezonde
eicelontwikkeling. Speciaal geschikt voor merries die de hengstigheid niet duidelijk
genoeg tonen.
Pavo Fertile bevat een hoog gehalte aan vitamine E, vitamine C en het voor
vruchtbaarheid zo belangrijke vitamine B11 (foliumzuur). Daarnaast zit er betacaroteen (?-caroteen) in, samen met micromineralen koper, zink en mangaan,
waardoor alle lichaamsprocessen van een merrie vóór en rond de bevruchting
optimaal worden gestimuleerd. Pavo Fertile bevat geen tarwe, dus dit supplement is
ook geschikt voor paarden die gevoelig zijn voor gluten.
Verkrijgbaar in een goed afsluitbare emmer van drie kilo.

Ondersteunt de vruchtbaarheid van
merries
Ondersteunt een gezonde
eicelontwikkeling
Bevordert het duidelijker tonen van
hengstigheid
Bevat vitamine e, ?-caroteen en
sporenelementen

Toepassing

Voervoorschrift

Voor merries die moeilijk hengstigheid Start 30 dagen voor de verwachte/
tonen
gewenste dekdatum met Pavo Fertile en
voer het door tot 10 dagen na het
dekken om het drachtig worden te
stimuleren. Om ook het voorkomen van
embryonale sterfte te ondersteunen is
het advies om tot en met 30 dagen na de
dekdatum door te voeren.

Tip: mix Pavo Fertile met het dagelijkse
krachtvoer.
Paard (ca. 600 kg): 100 gram per dag
Pony (ca. 300 kg): 50 gram per dag
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Belangrijke eigenschappen

Pavo Fertile
Voor een vruchtbare merrie

Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne
Roggevoerbloem
Lijnzaadolie
Dextrose
Verpakking
Emmer

3 kg

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

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE)
9.2 MJ/ kg
Energie (EWpa)
0.64 EWpa
Verteerb. ruw eiwit 95 gr/kg
Ruw eiwit
14 %
Ruw vet
3,2 %
Ruwe celstof
18,8 %
Ruw as
10 %

Vitamine gehaltes (per kg)
?-Caroteen
4.000 mg
Vitamine E
7.350 IE
Vitamine C
5.000 IE
Foline
300 mg
(deels) natuurlijke vitamine E

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium
1,1 %
Fosfor
0,46 %
Natrium
0,27 %
Koper
250 mg
Zink
1.300 mg
Mangaan
1.100 mg
Organisch gebonden sporenelementen
Voedingsadvies

18 maanden

Stimulan - NL 07981
Aanvullend diervoeder voor paarden

Houdbaarheid
Houdbaarheid
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