
Pavo TopSport
Muesli-topping voor een gespierd paard en maximaal vermogen
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Als paarden hard moeten werken, of ruwvoer krijgen van slechte of matige
kwaliteit, kan het zijn dat ze te weinig eiwitten binnenkrijgen. Vooral voor
sportpaarden zijn voldoende eiwitten belangrijk om het (zware) werk te
kunnen volhouden en de opbouw van spieren te ondersteunen. Pavo
TopSport is de ideale eiwitrijke topping voor op je huidige krachtvoer!

Pavo TopSport: voor optimale spieropbouw, energie én maximaal
vermogen 

Pavo TopSport is een muesli-topping die spieropbouw ondersteunt en zorgt voor
langzaam vrijkomende energie en maximaal vermogen bij je paard. Het bevat een
zeer hoog aandeel essentiële aminozuren uit sojabonen. Deze goed verteerbare
eiwitten zorgen voor maximale spierondersteuning. De langzaam vrijkomende
energie is afkomstig van geëxtrudeerd lijnzaad en lijnzaadolie die samen energie
leveren voor duurprestaties.

Daarnaast biedt Pavo TopSport natuurlijk de juiste vitaminen en mineralen voor
jouw atleet. Gebaseerd op onderzoek, ontwikkeld met de beste dierenartsen en
door topsporters zelf getest!

Eventingtopper Merel Blom: “De paarden zijn beter geconcentreerd en stabieler op
Pavo TopSport. Ik voel minder fluctuatie in hun energie, waardoor ze de training
beter aankunnen. En als paarden zich beter op jou concentreren, kan je ook beter
trainen. De spiermassa neemt ook toe: ze groeien snel en op de juiste plekken.”

Eiwit en energie in ruwvoer

Al meer dan tien jaar worden door Pavo ruwvoermonsters uit het hele land
geanalyseerd. Er tekent zich een trend af van importeren van schraal hooi, hooi met
een laag energie en laag eiwitgehalte. Gevolg hiervan is dat (sport)paarden te
weinig energie en eiwit uit ruwvoer krijgen om het werk vol te houden en spieren te
kunnen ontwikkelen. Pavo TopSport is dan ideaal om de eiwit- en energiebehoefte
van je paard aan te vullen. 

Tip: Ben je niet zeker over de kwaliteit van je ruwvoer? Laat je ruwvoer dan testen
met de Pavo Ruwvoer Quickscan. Hiermee test je het ruwvoer op eiwit-, energie-
en suikergehalte. Aan de buitenkant kun je immers niet zien wat er in zit!

Lees hier meer over de ontwikkeling van Pavo TopSport, de ervaringen van het
testteam en een voorbeeldrantsoen voor (top)sportpaarden in de Pavo TopSport
NEWSFEED.
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Productspecificaties
Samenstelling
Sojaboonvlokken, getoast
Lijnzaad
Maïs
Zonnebloemzaadschroot
Spelt
Tarwegries
Sojaschroot, getoast
Luzerne
Tarwezemelengrint
Gerst
Rietmelasse
Cichoreipulp (prebiotium)
Soja olie (GMO vrij)
Magnesiumoxide
Natriumchloride
Calciumcarbonaat
Lijnzaadolie

Verpakking
Zakgoed 15 kg

Houdbaarheid
Zakgoed 6 maanden

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE) 12.9 MJ/kg
Energie (EWpa) 0,95 EWpa
Energie (ME) 11,1 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 172 gr/kg
Ruw eiwit 21,5 %
Ruw vet 17,5 %
Ruwe celstof 7,5 %
Ruw as 8,5 %
Suiker 6 %
Zetmeel 16 %
Lysine 10,8 g
Methionine 3,4 g
Threonine 7,7 g

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 0,9 %
Fosfor 0,5 %
Natrium 0,7 %
Kalium 1,2 %
Magnesium 0,7 %
Koper 66 mg
IJzer 121 mg
Zink 262 mg
Mangaan 167 mg
Kobalt 0,51 mg
Selenium 0,61 mg
Jodium 1 mg

Organisch gebonden sporenelementen
Organisch selenium

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 15.150 IE
Vitamine D3 2.525 IE
Vitamine E 355 mg
Vitamine K3 3,5 mg
Vitamine B1 38 mg
Vitamine B2 16 mg
Vitamine B6 10 mg
Pantotheenzuur 21 mg
Choline 510 mg
Foline 8 mg
Niacine 30 mg
D-Biotine 530 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 0,34 kg 0,68 kg 1,0 kg

Zware arbeid 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
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