
Pavo Podo Start
Pequenos granulados para poldros desde as 3 semanas aos 8 meses
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A Pavo Podo®Start (granulado de 5mm) não só é rica em proteínas de alta
qualidade (aminoácidos essenciais), mas também fornece todas as vitaminas e
minerais que o seu poldro jovem necessita. Constitui uma boa base na transição do
leite da égua para a ração sólida. O alto teor de magnésio contribui para o rápido
desenvolvimento dos ossos durante o pico de crescimento. O cobre, zinco e
manganésio de fácil digestão asseguram um desenvolvimento ósseo contínuo.
Para um crescimento contínuo do poldro jovem desde as 3 semanas aos 8 meses
de idade.

Propiedades importantes

Granulado de 5mm, facilmente digestível por poldros
jovens
Todas as vitaminas importantes para um crescimento
equilibrado e uniforme
Proteínas e aminoácidos de alta qualidade
Rico em magnésio para um desenvolvimento ósseo
saudável
Contém cobre, zinco e manganêsio de fácil digestão para
um desenvolvimento ósseo contínuo

Aplicação

A Pavo Podo®Start constitui a 2.ª etapa no acompanhamento
do poldro até uma vida adulta saudável. Alimente os seus
poldros com Pavo Podo®Grow a partir dos 8 meses de idade,
3.ª etapa da gama Pavo Reprodução.
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Especificações do produto
Contém
Farinha forrageira de trigo
Cevada
Farinha de soja
Casca de soja
Luzerna
Melaço
Lactose
Linhaça
Carbonato cálcico
Cloreto de sódio
Óleo de soja
Levedura de cerveja
CellProtect

Embalagem
Embalagem 20 kg

Durabilidade
Embalagem 5 mth

Níveis de vitaminas (por kg)
Vitamina B12 200 mcg
Vitamina A 25.000 IE
Vitamina D3 3.000 IE
Vitamina E 300 mg
Vitamina K3 8 mg
Vitamina B1 25 mg
Vitamina B2 30 mg
Vitamina B6 15 mg
Ácido pantoténico 21 mg
Ácido fólico 15 mg
Niacina 40 mg
D-Biotina 700 mcg

Minerais e oligoelementos
Cobalto 0,51 mg
Cálcio 1,1 %
Fósforo 0,65 %
Sódio 0,35 %
Potássio 1,48 %
Magnésio 0,6 %
Cobre 60 mg
Ferro 175 mg
Zinco 200 mg
Manganês 180 mg
Selênio 0,51 mg
Iodo 0,9 mg

Minerais quelatados
Selénio em forma orgânica

Nutrientes
Energia digestível
(ED)

13,1 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,91 EWpa
Energia (ME) 7,8 MJ/kg
Proteína digestível 137 gr/ kg
Proteina bruta 17 %
Gordura bruta 5 %
Fibra bruta 10 %
Cinzas brutas 8,3 %
Açúcar 11 %
Amido 19 %
Lisina 7,9 g
Metionina 2,3 g

Conselhos de conservação
Armazenar em local fresco, seco e
protegido da luz. Fechar bem depois de
utilizar.

Peso vivo cavalo -> 200 kg 400 kg 600 kg

Age  kg / day kg / day kg / day

0. - 2. Month Pasture grass +
mare's milk
PodoStart 

Free 0,1 - 0,4 Free 0,2 - 0,5 Free 0,3 - 0,75

3. - 5. Month *) Pasture grass +
mare's milk
PodoStart

Free 0,25 - 1,0 Free 0,5 - 1,5 Free 0,75 - 1,5

6. - 7. Month Hay or dry
silage
PodoStart

1,0 - 2,0 0,5 -
1,25

2,0 - 4,0 1,0 -
2,0

3,0 - 6,0 1,5 -
2,5
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