PRO CAVAL
wysokostrawna pasza objętościowa
 pasza smakowita, aromatyczna, o niskiej zawartości białka
 zawiera wysokostrawne, obrobione hydrotermicznie włókno (dzięki procesom
ekstruzji)
 stosowana jako dodatek do dawek paszy treściwej
 idealna pasza strukturalna dla koni problemowych, nerwowych, łapczywie
pobierających pokarm
Zastosowanie:
ProCaval jest paszą strukturalną (objętościową), składającą się w przeważającej mierze z
rozłożonej, metodami technologicznymi, słomy. Idealnie nadaje się dla koni nerwowo i
łapczywie pobierających pokarm. Dodanie do dawki paszy treściwej nawet dwóch garści
paszy ProCaval znacząco wydłuża czas pobierania i przeżuwania pokarmu. Wywołuje
uczucie sytości u konia, co poprawia jego samopoczucie i działa uspokajająco.
Aromatyczny zapach paszy ProCaval wzmaga apetyt i zachęca również konie „niejadki” do
pobierania pokarmu.
Właściwości:
Przy produkcji paszy ProCaval została po raz pierwszy zastosowana specjalna metoda
ekstruzji, w celu uzyskania lepszego rozkładu włókna surowego. Dzięki takim procesom
uzyskano produkt o strukturze włóknistej, składający się z różnej wielości elementów, dzięki
czemu pasza prezentuje dotychczas niespotykaną formę tzw. czipsów.
Poprzez specjalną technikę ekstruzji (działanie ciśnienia, ciepła i wilgoci) ochronna,
parafinowa warstwa nalotu woskowego źdźbła słomy została rozbita, co ułatwia
mikroorganizmom bytującym w jelicie grubym rozkład wtórnych substancji komórkowych i
lepsze ich wykorzystanie przez organizm konia. Dla enzymów i mikroorganizmów
środowisko jelita jest miejscem optymalnym i pozwala na swobodne rozmnażanie
mikroorganizmów, co z kolei powoduje ich znaczny wzrost i działa buforująco na środowisko
jelita grubego. Dzięki temu wzrasta zdolność wiązania wody oraz są stworzone idealne
warunki do prawidłowej przemiany materii i wykorzystania substancji odżywczych.
Ekstrudowane czipsy ProCaval są lekkie i charakteryzują się dużą objętością. Taka struktura
paszy wpływa na doskonałe przeżuwanie przez wszystkie konie cząstek pokarmu i zapewnia
niczym niezakłócone pobieranie paszy objętościowej u koni problemowych. Lekkie
namoczenie paszy dodatkowo ułatwia jej pobieranie przez konia.
Specjalna technologia produkcji powoduje, że ProCaval jest paszą bezpyłową i nadaje się
idealnie dla koni uczulonych na kurz i zarodniki pleśni.

Pasza ProCaval jest opakowana praktycznie - w prostopadłościowych balikach, co ułatwia jej
przenoszenie, składowanie i transportowanie.

Dawkowanie:
ProCaval jest paszą objętościową stosowaną jako uzupełnienie dziennej dawki pokarmowej
bądź jako jedyna, podstawowa pasza strukturalna.
Zadawana – na sucho lub namoczona (przykładowo: 1l ProCaval – 1l wody).
Przykładowe dawkowanie (na każde 100 kg masy ciała na dzień):
Pasza ProCaval jako jedyna pasza objętościowa:
1,0 – 1,5 kg ProCaval na każde 100 kg masy ciała/dzień – rozłożone na 3 do 5 dawek w ciągu
dnia
Przykład dawki dziennej (ProCaval jako jedyna pasza objętościowa):
Zapotrzebowanie bytowe/ praca lekka:
Mały koń/kuc islandzki 4,5 – 5,5 kg
Folblut
4,5 – 6,5 kg
Gorącokrwisty
6,5 – 7,5 kg
(w przypadku wyjścia na pastwisko – dawki zredukować!)
Wprowadzenie do racji pokarmowych paszy ProCaval, wymaga uzupełnienia każdej dziennej
dawki pokarmowej odpowiednio dobraną paszą typu musli lub preparatem mineralnowitaminowym.

Analiza odżywcza:
białko surowe
7,7 %
białko og.str.
5,0 %
tłuszcz surowy
2,8 %
włókno surowe 28,0 %
popiół surowy
7,0 %
wapń
0,70 %
fosfor
0,20 %
sód
0,30 %
magnez
0,20 %
energia og.str.

1 litr = 190 gram

7,8 MJ

