
Pavo EnergyControl
Topsportvoer voor duurprestaties

A
an

vu
lle

nd
 d

ie
rv

oe
de

r 
vo

or
 p

aa
rd

en
S

tim
ul

an
 -

 N
L 

07
98

1

Pavo EnergyControl is vernieuwd!

Bij Pavo proberen we ons productassortiment altijd up-to-date te houden, wat
betekent dat we huidige producten verbeteren en nieuwe producten op de markt
brengen.

Pavo EnergyControl wordt sinds 1 december 2020 niet meer geproduceerd. Pavo
Performance is de volwaardige opvolger van Pavo EnergyControl en eveneens een
sportbrok met veel energie, zodat je paard het werk goed vol kan houden, zonder te
heet te worden. Door de toevoeging van olie en vezel- en energierijke grondstoffen,
zal je paard nog beter presteren. 

Wat is het verschil? 

Het grootste verschil tussen deze twee producten zit hem in de energiebron: bij
Pavo EnergyControl kwam deze vooral uit zetmeel. Uit onderzoek weten we nu dat
het voor paarden die zware arbeid verrichten beter is om de energie niet alleen uit
zetmeel te laten komen, maar ook uit goed verteerbare vezelbronnen en olie.
Paarden kunnen soms wat moeite hebben met teveel suiker en zetmeel en voor
een optimale prestatie is een combinatie van deze energiebronnen juist zo
belangrijk!

Daarom hebben we Pavo Performance ontwikkeld: een sportbrok waarbij de
energie deels uit zetmeel en deels uit goed verteerbare vezels en olie komt.
Hierdoor is de energiewaarde nog steeds het hoogste van al onze Pavo-brokken,
alleen een stuk gezonder voor de sportpaarden!

Daarnaast bevat Pavo Performance…

… een hoger eiwitgehalte, omdat het ruwvoer steeds armer wordt en
sportpaarden wel voldoende eiwitten nodig hebben voor de spieren.
… een up-to-date vitaminering voor sportpaarden
... elektrolyten en magnesium
… krachtige natuurlijke antioxidanten (CellProtect) en prebiotica (biergist)
voor een gezonde darmflora
... een nieuwe verpakking voorzien van energy level high

Voeradvies:

Dagelijks advies bij zware tot zware arbeid (energy level high): 0.45 kg per 100 kg
lichaamsgewicht. Paard (600 kg): 2-3 kilo, pony (300 kg): 1-1,5 kilo

Persoonlijk voeradvies

Heb je hulp nodig bij het samenstellen van het perfecte rantsoen voor jouw paard?
Onze voedingsdeskundigen helpen je graag verder. Neem gerust contact op voor
een persoonlijk voeradvies.



Pavo EnergyControl
Topsportvoer voor duurprestaties

A
an

vu
lle

nd
 d

ie
rv

oe
de

r 
vo

or
 p

aa
rd

en
S

tim
ul

an
 -

 N
L 

07
98

1

Productspecificaties
Samenstelling
Gerst
Tarwegries
Tarwe
Sojahullen
Rietmelasse
Haver
Lijnzaad
Natriumchloride
Sojaolie
Calciumcarbonaat
Magnesiumoxide
Monocalciumfosfaat

Verpakking
Zakgoed 20 kg
Big Box 725 kg
Bulkgoed >2.000 kg

Houdbaarheid
Zakgoed 6 maanden
Big Box 6 maanden
Bulkgoed winter 3 maanden
Bulkgoed zomer 2 maanden

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE) 11,4 MJ/kg
Energie (EWpa) 0,84 EWpa
Verteerb. ruw eiwit 87 gr/kg
Ruw eiwit 11 %
Ruw vet 5,5 %
Ruwe celstof 9,5 %
Ruw as 7,5 %
Suiker 7,5 %
Zetmeel 30 %
Omega 3 9 g
Omega 6 23 g

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 0,9 %
Fosfor 0,45 %
Natrium 0,65 %
Kalium 1 %
Magnesium 0,5 %
Koper 65 mg
IJzer 120 mg
Zink 260 mg
Mangaan 165 mg
Selenium 0,8 mg
Jodium 1 mg

Organisch gebonden sporenelementen
Organisch selenium

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 15.000 IE
Vitamine D3 2.500 IE
Vitamine E 355 mg
Vitamine K3 3,5 mg
Vitamine B1 38 mg
Vitamine B2 15 mg
Vitamine B6 10 mg
Vitamine B12 190 mcg
Pantotheenzuur 21 mg
Foline 8 mg
Niacine 30 mg
D-Biotine 525 mcg

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

Voedingsadvies kg/dag
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / dag kg / dag kg / dag

Medium arbeid 0,9 kg 1,8 kg 2,7 kg

Zware arbeid 1,2 kg 2,4 kg 3,6 kg
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