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HET ANTWOORD OP JOUW VOEDINGSVRAGEN
Pavo Essentials
volledige dagelijkse verzorging

www.pavo.nl

Pavo Fokkerij
gezondheid voor merrie en veulen

Pavo Sport
voor paarden die moeten presteren

3

Bij Pavo willen we onze klanten kennen
Om op een gezonde manier aan zijn kostje
te komen is elk paard afhankelijk van zijn
eigenaar. Fokmerrie of jaarling, recreatie-Fjord of topsportpaard, elk paard en elke
pony heeft een eigen voedingsbehoefte.
Productontwikkeling is kijken naar de behoefte van een paard. Wat dat betreft staan
we in de paardenwereld nog maar in de kinderschoenen. Onderzoek kost veel geld.
Toch heeft Pavo zich verplicht om een deel
van de inkomsten te reserveren voor onderzoek naar voeding en gezondheid.
Want dat is ons doel, een bijdrage leveren
aan de gezondheid van paarden. Als je geld
uitgeeft aan onderzoek, ben je niet de goedkoopste.

Maar deze kosten vertalen zich terug in de
kwaliteit van het voer; je paard blijft gezond
en als je producten voert die zijn afgestemd
op de kwaliteit van het ruwvoer – want dat
doen we bij Pavo – hoef je uiteindelijk minder kilo’s te voeren. Zo geven we iets terug
aan jou als klant: het beste voor jouw paard.
En onze afdeling communicatie vraagt zich
voortdurend af: Waar liggen paardenhouders wakker van? Welke zorg kunnen wij
van hen overnemen? We brengen in kaart
met welke voedingsvragen een paardenhouder kampt. En daar proberen we antwoord op te geven. Met service, gezonde
producten en advies.

Anton Baarslag, directeur Pavo

				
Waar in de wijde wereld
		
Is adel zonder hoogmoed,
				Waar vriendschap zonder afgunst
		
Waar schoonheid zonder ijdelheid?
– uit: The Horse, Ronald Duncan –
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Onze symbolen:

Energiearm
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Over Pavo

Wat begon als
uitzoekwerk voor mijn eigen
paard resulteerde in een hele
studie en het helpen van andere
mensen met voeding voor
hun paard. Mijn uitdaging is om
met een eigenaar te zoeken
naar het optimale rantsoen.
Een gezond en happy paard en
een tevreden eigenaar, daar
word ik blij van.

Gezondheid

lan Boelen
Djivoedingsconsulent

Alles wat wij bij Pavo doen staat in het teken van de gezondheid van paarden. Wij zien het als onze taak om op
voedingsgebied een bijdrage te leveren aan de gezondheid
van alle paarden. Daarbij luisteren we goed naar de zorgen
die jij als paardenhouder hebt. Vanuit Pavo geven wij
antwoord op jouw voedingsvragen, met deskundig advies,
gezonde producten en goede service.

Het antwoord op jouw voedingsvragen

Passie
Werken bij Pavo betekent passie voor paarden. Overdag zijn
we op kantoor of voor Pavo op pad, maar ieder vrij uurtje
besteden we aan onze passie die we delen met jou; paarden.
We begrijpen dat alleen het allerbeste goed genoeg is.
Waarom? Omdat we zelf ook een bijzondere band hebben
met paarden.

Telefoon (tijdens kantooruren):
Nederland: tel: +31 (0) 485 490 702
België: Didier Spinelli / tel.: +32 (0) 477 369 452 of
Dany van Moer / tel.: +32 (0) 475 426 683

E-mail:

Voor de voeding en verzorging van paarden bestaan geen voorschriften of wetten. Iedere combinatie van verzorger en paard is
uniek. Jij trekt dagelijks met je paard op en niemand weet beter
dan jij wat hij of zij nodig heeft. Toch heb je soms behoefte aan
bevestiging. Iemand die zegt dat je het goed doet of iemand die
je een zetje in de juiste richting kan geven. Daarom is er Pavo
VoerAdvies. Dit zijn allemaal voedingsexperts op het gebied van
voeding en gezondheid van paarden. Al je voedingsgerelateerde
vragen kun je aan ons stellen.

Samen met jou
Alle producten die Pavo ontwikkelt zijn in de praktijk getest.
Samen met onze partners. Dat zijn klanten, topruiters, fokkers, trainers, dierenartsen, instituten en organisaties.
Met hun feedback komen we tot vernieuwende en gezonde
producten.
En we praten graag met jou via E-mail, telefoon en sociale
media.

voeradvies@pavo.net

Wij helpen je graag!

We vinden het prettig om met jou als paardenhouder te praten, dat doen we op evenementen, via de mail en telefoon, maar
ook via onze facebook pagina. Praat met ons mee op www.facebook.com/pavopaardenvoer

Meer informatie op www.pavo.nl
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Over Pavo

De Pavo dealer is er voor jou!

Altijd een passende verpakking

Pavo is altijd bij jou in de buurt, er zijn
zo’n 695 verkooppunten in Nederland en
België.

Zakgoed
(1-4 paarden)

Dit zijn winkels, ruitersportzaken en
afhaalpunten. Een aantal verkooppunten
bezorgen ook bij jou op stal of thuis.
Bij Pavo Pluspunten kun je terecht met
voedingsvragen. Deze Pluspunten verlenen extra service en hebben het totale
assortiment op voorraad.

BigBox
(5-10 paarden)

Kijk op www.pavo.nl
voor een verkooppunt bij jou in de buurt.

Silovoer

•
•
•
•
•
•
•

gemakkelijk te hanteren
lange houdbaarheid door 3-laags papier
Pavo brokken zijn verpakt in zakken van 20 kg
Pavo muesli’s in zakken van 15 kg
Pavo DailyPlus is verpakt in 90 liter zakken (ongeveer 15 kg)
Pavo SummerFit is leverbaar in een 5 kg en 15 kg verpakking
Pavo Supplementen zijn leverbaar in 3 kg zakjes

•
•
•
•
•
•
•

Een BigBox is een grote stevige kartonnen doos met deksel
voordeliger dan zakgoed
wordt thuis bezorgd
na gebruik kan hij gewoon bij het oud papier
ideaal wanneer er 5 of meer paarden op één soort voer staan
Pavo BigBox met brokken bevat ongeveer 750 kg
Pavo BigBox met muesli bevat ongeveer 500 kg

• Interessant vanaf 10 of meer paarden

(> 10 paarden)
Neem bij interesse contact op met onze account managers:
Noord en Oost Nederland
Arjan Smits: +31 (0) 6 55 70 16 33
Midden en West Nederland Conny Versendaal: +31 (0) 6 55 70 16 31
Gerbert Boeijen: +31 (0) 6 30 53 90 79
Zuid Nederland
België
Dany van Moer: +32 (0)475 426 683
		
Didier Spinelli: +32 (0)477 369 452

Pavo webshop
De geloofwaardigheid
van Pavo ligt in het feit
dat we allemaal
paardenmensen zijn.
We weten hoe paardenmensen
denken en wat hun problemen
zijn, want die komen
we zelf ook elke dag tegen.

inelli
idier Spretail
Daccountmanager

Meer informatie op www.pavo.nl

Met de Pavo Webshop bieden wij onze klanten naast de vertrouwde verkooppunten nu ook de mogelijkheid om op elke gewenst
moment en plaats Pavo producten veilig en vertrouwd online
te bestellen.
Via de shop kun je al onze voeders en supplementen kopen en
binnen 1 à 2 dagen in huis hebben.
•
•
•
•
•

Keuze uit het complete Pavo assortiment
Op ieder gewenst moment bestellen
Binnen 1 á 2 werkdagen in huis
Veilig en vertrouwd
Gratis retour

Pick up in store
Naast de mogelijkheid om je producten rechtstreeks bij je thuis
af te leveren bieden we in de webshop ook de mogelijkheid om
je zakgoed producten af te halen bij een Pavo afhaalpunt bij jou
in de buurt. De Pavo afhaalpunten zijn te herkennen aan het
Pavo PlusShop logo in of op de winkel of op de pagina ‘vind je
verkooppunt’ op onze website.
• Meer dan 100 afhaalpunten in Nederland en België
• Geen verzendkosten

In de Pavo webshop kun je ook kiezen om je product in een winkel
af te halen. Selecteer hiervoor een Pavo Pick Up Point.
www.pavowebshop.nl / www.pavowebshop.be

Meer informatie op www.pavo.nl
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Over Pavo

Over Pavo

Partners
Topruiters in alle disciplines
hebben Pavo al ontdekt.
Kijk op
www.pavo.nl/bekendeklanten
voor al onze partners

Endurance

Mennen

Western
Fokkerij

Dressuur

Eventing

Bijzondere rass
KNHS
Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportbond

en

KWPN
Koninklijk Warmbloed
Paard Nederland

Rensport
Springen

Meer informatie op www.pavo.nl

Meer informatie op www.pavo.nl

11

Pavo Essentials

Bij veel paardenhouders heerst er angst
voor suiker. Suiker is een normale energiebron voor je paard. Maar het is correct dat
wanneer een paard meer suiker/zetmeel
binnenkrijgt dan hij verbruikt er een groter
risico is op overgewicht en alle problemen
die daarbij horen. Denk aan hoefbevangenheid, EMS en insulineresistentie. Zorg dat je
weet hoeveel suiker en zetmeel je paard in
totaal binnenkrijgt per dag.
Dus ook via gras en hooi of kuil. Stem daar
je krachtvoer op af. Procenten zeggen
niet zoveel. Reken door hoeveel grammen
suiker/zetmeel je paard via de verschillende voersoorten binnenkrijgt. Pas dan weet
je wat je paard eet. Heb je hulp nodig bij
het doorrekenen van je rantsoen? Neem
contact op met:
voeradvies@pavo.net

Pavo Essentials

		
Wat doet
		suiker

in jouw paard?

Suiker is een energiebron voor jouw paard.
Dat het ook belangrijk is voor het goed functioneren van de hersenen en het zenuwstelsel is minder bekend.
Een norm voor de behoefte aan suiker en zetmeel is er niet voor
paarden. Het hangt er erg vanaf wat je met je paard doet en
hoeveel energie hij daarbij verbruikt. Een paard dat veel werkt
mag best een bepaalde hoeveelheid suiker eten, zolang het maar
in balans is met wat hij verbrandt tijdens de arbeid. Een paard is
een planteneter. Planten kunnen met behulp van zonlicht glucose
(enkelvoudige suiker) produceren. De plant slaat dit suiker in gecomprimeerde vorm op in het zaad of de wortel, dan noemen we
het zetmeel. Een paard dat zetmeel eet moet dit weer omvormen
tot suiker voor hij het kan gebruiken als energiebron.

“Alleen het suikergehalte zegt niet zoveel,
kijk altijd naar suiker en zetmeel samen!”
Djilan Boelen, voedingsconsulent Pavo

Te veel suiker kan leiden tot darmstoornissen. In milde vorm is
dit diarree maar bij een ernstige overmaat kan het (gas)koliek
veroorzaken. Wanneer er onverteerd suiker/zetmeel in de dikke
darm terecht komt kan dit het bacterie-evenwicht verstoren. Geen
wenselijke situatie. Daarnaast is overgewicht een steeds vaker
voorkomend probleem. Voor paarden en pony’s die weinig werken
en oudere of gevoelige paarden is het belangrijk een rantsoen
samen te stellen met lage suiker- en zetmeelgehaltes.
Dit doe je door niet alleen met het krachtvoer rekening te houden,
maar ook door goed te kijken naar de hoeveelheid die het paard
via gras- en ruwvoer opname binnenkrijgt. Voeders van Pavo met
lage suiker- en zetmeelgehaltes zijn Pavo Nature’s Best, Pavo
DailyPlus, Pavo Care4Life en Pavo SpeediBeet. Pavo SummerFit
en Pavo VitalComplete zijn supplementen om vitaminen aan te
vullen.
Wil je meer weten over suiker en zetmeel in paardenvoeding of
over de rol die suiker speelt bij het ontstaan van hoefbevangenheid? Op www.pavo.nl/advies/voeding-en-gezondheid staan
een aantal artikelen over dit onderwerp.

Pavo, het antwoord op je voedingsvragen.
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Pavo Essentials

Pavo Essentials

FAQ Nature´s Best
Waarom is Nature’s Best vernieuwd?
Teveel suiker en zetmeel is niet gezond
voor paarden die minder intensief werken of die gevoelig zijn voor suikers.
Daarom is Pavo Nature’s Best aangepast. Het heeft nog steeds een laag
suikergehalte (2%), maar een duidelijk
lager zetmeelgehalte (16%) en meer
structuur.

Wat is er zo bijzonder aan Timothee?
Timothee (officiële naam: Timoteegras)
is een grassoort met een zeer goede
voedingswaarde voor paarden. Het
bevat van nature een laag fructaansuiker gehalte. Helaas houdt Timothee
het in een paardenweide als ‘plant’ niet
lang vol omdat het zeer slecht tegen
begrazen kan.

Mag je Nature’s Best ook aan een
sportpaard geven?
Jazeker, deze muesli is heel geschikt
voor jonge sportpaarden en paarden
die snel heet worden van haver. Als
ze energie of uithoudingsvermogen
tekort komen is het tijd voor een
ander product of voor aanvulling
met Pavo TopSport.

Welke granen zijn eruit gehaald?
De nieuwe Nature’s Best bevat minder
granen dan voorheen. De gepofte tarwe
is eruit gehaald. In de muesli zie je nog
wel spelt, het vezelrijke oergraan met
een laag zetmeelgehalte.
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Pavo Nature’s Best

Essentials

gezonde muesli voor recreatie en basissport
eet je paard snel of op zijn gemak, heeft
hij aanleg om dik te worden of heb je juist
moeite om hem op gewicht te houden.
Als jij antwoord op deze vragen hebt,
kunnen wij jou antwoord geven op de
vraag welke aanvulling geschikt is voor
jouw paard.

Het beste voor je paard willen, betekent
‘luisteren’ naar je paard

De oplossing:
De producten uit de Pavo Essentials lijn zijn
zorgvuldig uitgebalanceerd voor de dagelijkse verzorging. Of je nu recreatief rijdt of
sport, met Essentials zit je altijd goed.

15 kg

Nieuw
recept

Voor paarden: die te heet worden van haver / die snel dik worden
Pavo Nature’s Best heeft een volledig nieuwe receptuur! Deze heerlijke gezonde structuurrijke muesli bevat nu nog minder granen en heeft Timothee als nieuwe grondstof. Deze
vezelrijke grasplant met zijn heerlijke kruidenachtige geur heeft in vergelijking met andere
grassoorten een laag fructaansuikergehalte. Hierdoor heeft Nature’s Best nog meer structuur voor een gezonde darmwerking. Tevens is de vitaminering aangepast naar de laatste
inzichten en gebaseerd op de gemiddelde waarden in het hedendaagse ruwvoer.
gegarandeerd havervrij
zeer weinig suiker (2%) en zetmeel (16%)
met spelt en luzerne om kauwen te stimuleren

3 kg

Video

Productspecificaties
In de natuur gaat een paard zijn eigen weg.
De route hangt af van de beschikbaarheid
van voedsel. Paarden fourageren een groot
deel van de dag, op zoek naar grassen,
kruiden, mineralen en natuurlijk water.

Dat is nog niet zo gemakkelijk. Voor ieder
paard geldt dat de basis begint bij een goede kwaliteit ruwvoer. Zo’n 1,5 – 2 % van het
lichaamsgewicht per dag en dat verdeeld
over zoveel mogelijk maaltijden.

Bel ons voor een voedingsadvies
op maat via:

Wat kun je als paardeneigenaar doen om
je paard op een zo natuurlijk mogelijke
manier te voeren?

Of je paard aanvulling nodig heeft hangt af
van ras, type, leeftijd en arbeid. En dan nog
is ieder paard uniek. Kijk naar het gedrag,

Omdat we bij Pavo antwoord
hebben op jouw voedingsvragen.

Meer informatie op www.pavo.nl

+31 (0) 485 490 702 of via
voeradvies@pavo.net

Samenstelling

Gewaarborgde gehaltes

Luzerne, Spelt, Timothee, Tarwegries, Sojahullen, Tarwe,
Appel pulp, Rietmelasse, Sojaolie, Getoaste Sojabonen vlokken,
Gepofte Mais, Wortelschijven, Lijnzaad, Maïskiemolie, Zonnebloemzaadschroot, Cichoreipulp, Vitaminen & mineralen

Energiewaarde in MJ
EWpa (energiewaarde paard)
Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

11,5 MJ/kg
0,80 eenh/kg
12,0 %
9,0 %
5,2 %
19,0 %
2,4 %
16,0 %

Voedingsadvies kg/dag
Lichaamsgewicht
volwassen paard
Onderhoud
Lichte training

200 kg

400 kg

600 kg

0,7 kg / dag
0,8 kg / dag

1,3 kg / dag
1,7 kg / dag

2,0 kg /dag
2,5 kg /dag

Meer informatie op www.pavo.nl
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Pavo Essentials

Pavo Condition

Pavo BasicPlus
20 kg

onderhoudsbrok voor alle dagen

20 kg

gezonde brokken voor álle paarden
Voor: paarden die weinig energie nodig hebben / te heet worden van haver

Voor: alle paarden en pony’s die niet zwaar sporten

Pavo Condition is de meest gebruikte brok van Pavo. Heb je een nieuw paard waarvan
je niet precies weet wat hij nodig heeft, of begin je met training van een jong paard, dan
is Pavo Condition een goede keuze. Het bevat geen haver en het hoge aandeel biotine
ondersteunt gezonde hoeven en een glanzende vacht. Ontsloten grondstoffen maken de
energie nog beter beschikbaar. Deze bewerking stimuleert een optimale vertering en een
gezond maag- en darmkanaal.

Pavo BasicPlus is een basisbrokje in 5mm diameter met een zeer gunstige prijs-kwaliteit
verhouding. Het bevat alle essentiële vitaminen, mineralen en sporenelementen zoals
vitamine A, E, Biotine, Koper en Zink. BasicPlus is bijzonder geschikt voor paarden en pony’s die weinig arbeid verrichten en niet dragend of lacterend zijn. Je paard of pony wordt
niet te zwaar en niet te fel en krijgt toch voldoende voedingsstoffen binnen.
gunstige prijs-kwaliteit verhouding
met alle belangrijke vitaminen en mineralen

havervrij
voor basissport en recreatie
extra biotine voor sterke hoeven en gezonde vacht

Productspecificaties
Samenstelling
Tarwegries, Sojahullen, Gerst, Tarwe, Havergries,
Rietmelasse. Luzerne, Sojaolie, Vitaminen & mineralen
Gewaarborgde gehaltes

Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

11,0 %
8,5 %
3,0 %
13,0 %
7,0 %
22,0 %

Productspecificaties
Voedingsadvies kg/dag
Samenstelling
Lichaamsgewicht
volwassen paard

11,3 MJ/kg
0,79 eenh/kg

Energiewaarde in MJ
EWpa (energiewaarde paard)

Onderhoud
Lichte training

200 kg

400 kg

600 kg

0,7 kg / dag
0,8 kg / dag

1,3 kg / dag
1,7 kg / dag

2,0 kg / dag
2,5 kg / dag

Tarwegries, Gerst, Sojahullen, Tarwe, Luzerne, Rietmelasse,
Sojaolie, Vitaminen & mineralen
Gewaarborgde gehaltes
Energiewaarde in MJ
EWpa (energiewaarde paard)

12,3 MJ/kg
0,85 eenh/kg

Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

11,5 %
8,0 %
3,0 %
14,0 %
6,0 %
22,0 %

Voedingsadvies kg/dag
Lichaamsgewicht
volwassen paard
Onderhoud
Lichte training

200 kg

400 kg

600 kg

0,7 kg / dag
0,8 kg / dag

1,3 kg / dag
1,7 kg / dag

2,0 kg / dag
2,5 kg / dag

Pavo Cerevit
havervrije vlokkenmuesli

15 kg

Online VoedingsWijzer

Voor: alle paarden en pony’s die niet zwaar sporten
Pavo Cerevit is een aantrekkelijk geprijsde, zeer smakelijke muesli met gerst- en maïsvlokken. Hiermee geef je je paard of pony alle benodigde vitaminen en mineralen voor
een goede gezondheid. Deze muesli is met zorg samengesteld en het bevat geen haver.

Wanneer je even snel wilt controleren of je
de juiste hoeveelheid ruwvoer en krachtvoer geeft, vul dan de online voedingswijzer in.
Deze geeft je een
indicatie hoeveel je
kunt voeren en een
productadvies.

havervrije vlokkenmuesli
met alle belangrijke vitaminen en mineralen
gunstige prijs-kwaliteitverhouding

www.pavo.nl/voedingswijzer
Productspecificaties
Samenstelling
Gerstvlokken, Luzerne, Tarwegries, Maisvlokken, Sojaschillen,
Tarwe, Rietmelasse, Erwtenvlokken, Sojaolie, Maiskiemolie,
Vitaminen & mineralen

Voedingsadvies kg/dag
Lichaamsgewicht
volwassen paard
Onderhoud
Lichte training

200 kg

400 kg

600 kg

0,7 kg / dag
0,8 kg / dag

1,3 kg / dag
1,7 kg / dag

2,0 kg / dag
2,5 kg / dag

Meer informatie op www.pavo.nl

Gewaarborgde gehaltes
Energiewaarde in MJ
EWpa (energiewaarde paard)

Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

11,0 %
8,0 %
3,5 %
12,0 %
4,0 %
32,0 %

Voor een specifiek voeradvies voor jouw
paard of pony kun je contact opnemen met
Pavo Voeradvies via:
+31 (0) 485 490 702 of
voeradvies@pavo.net

12,3 MJ/kg
0,85 eenh/kg

Meer informatie op www.pavo.nl
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Pavo VitalComplete
dagelijkse vitaminen en mineralen aanvulling
Het gezamenlijk
enthousiasme dat we bij Pavo
hebben om het goed te
doen voor de paarden, dat geeft
ongelooflijk veel energie.
Ik loop graag door de fabriek
waar onze producten
gemaakt worden. In kansen
denken in plaats van
bedreigingen,
daar houd ik van.

Krabbenborg
Rob productmanager

20 kg

Voor: paarden die alleen onderhoudsbrok of onderhoudsmuesli krijgen /
op een graanrantsoen staan
Pavo VitalComplete is de ideale aanvulling op ieder rantsoen dat onvoldoende vitaminen
en mineralen bevat. Als je paard 24/7 in de weide loopt of wanneer je paard in een pensionstal staat waar men onderhoudsvoer geeft. Of als je veel granen voert. In al deze situaties geef je met Pavo VitalComplete een uitgebalanceerde mix van vitaminen, mineralen
en spoorelementen aan je paard, zodat hij alles krijgt wat hij nodig heeft.
vitaminen, mineralen en
spoorelementen

10 kg

bij lage krachtvoergift
als aanvulling op graanrantsoen

Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne, Tarwegries, Tarwe, Mais, Rietmelasse, Sojaolie, Gerst
Gewaarborgde gehaltes
Energiewaarde in MJ
EWpa (energiewaarde paard)

7,8 MJ/kg
0,54 eenh/kg

Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

9,5 %
6,5 %
3,5 %
13,0 %
4,0 %
7,0 %

Voedingsadvies gram/dag
Gram per dag
Paard (600 kg)	
Pony (300 kg)

100 g / dag
50 g / dag

Pavo SummerFit
dagelijkse vitaminen en mineralen aanvulling

15 kg
Voor: bij 24/7 weidegang / paarden & pony’s die weinig krachtvoer krijgen /
nodig hebben
Veel paarden en pony’s hebben weinig tot geen krachtvoer nodig. Maar ruwvoer
alleen bevat onvoldoende vitaminen en mineralen om de dagelijkse behoefte te dekken.
Pavo SummerFit is een smakelijke koek met één dagdosis vitaminen en mineralen.
Eén koek van 140 gram bevat net zoveel vitaminen en spoorelementen als 2 kg normaal
krachtvoer. Door het kleine formaat van de koek geef je dus weinig extra energie en
voedingsstoffen zoals zetmeel, suiker en eiwitten.

Wanneer kies je SummerFit en wanneer VitalComplete
Zowel SummerFit koeken als VitalComplete
zijn bedoeld als vitaminen en mineralen
aanvulling naast je ruwvoer als:
• je helemaal geen krachtvoer geeft
• je minder dan 1 kg krachtvoer
per dag geeft

5 kg

de ideale aanvulling op een ruwvoerrantsoen of bij een lage krachtvoergift
1 koek = dagdosis vitamines en mineralen en geen calorie teveel
voor álle rassen in álle seizoenen

Met beide producten geef je je paard zijn
of haar dagelijkse dosis vitaminen en
mineralen.

Productspecificaties
Samenstelling
Tarwegries, Sojahullen, Luzerne, Tarwevlokken, Haverhullen,
Rietmelasse, Tarwe, Lijnzaad, Lijnzaadschilfers, Tarwevoerbloem, Vitaminen & mineralen
Gewaarborgde gehaltes
Energiewaarde in MJ

Meer informatie op www.pavo.nl

10,1 MJ/kg

EWpa (energiewaarde paard)
Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

Pavo SummerFit
Pavo SummerFit heeft een samenstelling die is ontwikkeld voor
recreatiepaarden die op onderhoudsniveau gevoerd worden.
Geef je dus alleen ruwvoer en werkt je paard of pony niet of
weinig dan is SummerFit het meest geschikt.

0,70 eenh/kg
11,0 %
7,8 %
3,0 %
15,0 %
6,0 %
16,0 %

SummerFit is een koek van 140 gram die
paarden heerlijk vinden en die gemakkelijk
te geven is uit de hand.

Voedingsadvies kg/dag
Aantal koeken per dag
Pony (200 kg - 300 kg)	
Paard (400 kg - 600 kg)	

0,5 koek per dag
1 koek per dag

VitalComplete bestaat uit kleine 5 mm
korrels die je kunt mengen door je andere
voer.

Pavo VitalComplete
Pavo VitalComplete is meer toegespitst op paarden die werk
verzetten en mogelijk al iets krachtvoer krijgen, maar minder
dan de aanbevolen hoeveelheid of goedkoop krachtvoer met
lage vitaminen- en mineralengehaltes. VitalComplete met extra
calcium is ook erg geschikt als aanvulling op haver omdat haver
weinig calcium bevat.

Meer informatie op www.pavo.nl
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Pavo DailyPlus
90 l

voor een tevreden paard
Voor: alle paarden en pony’s in alle disciplines / met gebitsproblemen
In vrijheid grazen paarden ongeveer 16 uur per dag en maken zo’n
40.000 kauwbewegingen. Onze paarden op stal kauwen veel minder.
Pavo DailyPlus is uitgebalanceerd ruwvoer (voedingswaarde gelijk aan
goed hooi) dat je mengt met krachtvoer om kauwen en de speekselproductie van je paard te stimuleren. Kauwen gaat verveling tegen en een
gezonde speekselproductie is goed voor een gezond spijsverteringsstelsel. Pavo DailyPlus is hét recept voor een tevreden paard.
stimuleert kauwen en verlengt de eettijd
ideaal om voernijd tegen te gaan
bevordert een gezonde spijsvertering

Productspecificaties
Voedingsadvies kg/dag
Hoeveelheid per protie
Paard	
0,3 kg – 0,5 kg
(De beste opname is wanneer je DailyPlus licht vochtig
maakt en het mengt met je normale krachtvoer)

Samenstelling
Luzerne, Snijhaver, Gerstestro, Tarwegries, Rietmelasse, Gras,
Gerst, Sojaoile, Mineralen
Gewaarborgde gehaltes
Energiewaarde in MJ

EWpa (energiewaarde paard)
Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

0,54 eenh/kg
10,5 %
6,8 %
2,4 %
26,0 %
8,9 %
3,2 %

Pavo Care4Life
structuurrijke kruidenblend voor alle paarden

15 kg

7,8 MJ/kg

Voor: paarden die slecht met suiker overweg kunnen /
gevoelig voor stress, maagzweren of spierbevangenheid

Ieder gezond paardenrantsoen begint met ruwvoer
Ruwvoer is de natuurlijke voeding voor paarden. Het houdt de darmen actief en bevordert
een optimale darmflora. Het verteringsstelsel van het paard is zo gemaakt dat het eigenlijk
constant kleine beetjes ruwvoer nodig heeft.
Door continu te kauwen produceert het paard speeksel waardoor de vertering op gang blijft. Paarden die weinig ruwvoer
krijgen, of die grote hoeveelheden krachtvoer in één maaltijd
krijgen lopen een groot risico om maagzweren te ontwikkelen.
Het is dus belangrijk dat je paard zoveel mogelijk kan kauwen.
Als basisregel kan het volgende worden aangehouden:
• Bied je paard indien mogelijk dagelijks weidegang aan.
• Gebruik als bodembedekker bij voorkeur stro zodat je
paard de hele dag kan knabbelen.
• Zorg altijd voor voldoende vers water.
• Verdeel de porties over drie, maar nog beter vier keer per dag.
• Voer op regelmatige tijden.
• Geef eerst ruwvoer en pas later (30 min) krachtvoer.
• Doe geen concessies op de kwaliteit van je ruwvoer. Géén schimmelig of stoffig hooi.
• Geef niet meer voer dan nodig is!
• Meng door iedere krachtvoermaaltijd twee handen Pavo DailyPlus om kauwen te bevorderen.

Meer informatie op www.pavo.nl

Voordat je begint met krachtvoer is
het belangrijk om te weten wat er
in je ruwvoer zit. Alleen dan kun je
bepalen wat je paard of pony nodig
heeft aan krachtvoer. Laat je ruwvoer analyseren of vraag je stalhouder naar de analyse.

Met deze analyse kun je contact met
Pavo opnemen, samen kijken we dan
naar het ideale rantsoen voor jouw
paard of pony.
voeradvies@pavo.net

Pavo, het antwoord op
je voedingsvragen

Deze bijzondere blend bevat alles wat de gezondheid van je paard ondersteunt. Met maar
liefst 11 verschillende kruiden (4,5%) waaronder Echinacea en Calendula* en vitaminen
en mineralen in organische vorm. Deze stoffen spelen een rol bij de zuivering van het
lichaam waardoor afvalstoffen goed worden afgevoerd. Zeer bijzonder is de toevoeging
van collageen (1%), ter ondersteuning van gezond kraakbeen.

3 kg

Maar net zo belangrijk als wat er wel in zit, is wat er niet in zit! Pavo Care4Life bevat geen
stoffen die het systeem onnodig belasten. Het heeft een gecombineerd suiker/zetmeelgehalte van slechts 9%! Het bevat geen granen of graanbijproducten, is melassevrij en
havervrij.
met 11 verschillende kruiden
met collageen, pre*- en probiotica*

granenvrij en melassevrij
met omega 3- en 6-vetzuren

Productspecificaties
Samenstelling

Gewaarborgde gehaltes

Luzerne, Appelpulp, Getoaste Sojabonen vlokken, Kruidenmengsel, Zonnebloemzaadschroot, Zonnebloemzaadschillen,
Lijnzaad, Erwtenvlokken, Sojaolie, Wortelschijven, Collageen
hydrolysaat, Lijnzaadschilfers, Biergist, Cichoreipulp,
Vitaminen & mineralen

Energiewaarde in MJ
EWpa (energiewaarde paard)
Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

*prebiotica Yea-sacc (2gr/kg)
*probiotica biergist (0,5gr/kg) en inuline uit Chichorei (3gr/kg)
Meer informatie over de kruiden vind je op:
www.pavo.nl/themas/care4life
11,5 MJ/kg
0,80 eenh/kg
14,0 %
11,0 %
6,5 %
24,0 %
4,7 %
4,7 %

Voedingsadvies kg/dag
Lichaamsgewicht
volwassen paard

200 kg

400 kg

600 kg

Als volledig voer 0,3 kg / dag

0,7 kg / dag

1,0 kg / dag

Meer informatie op www.pavo.nl
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Pavo SlobberMash

FAQ Pavo Liga
15 kg
6 kg

Wat is het verschil tussen Liga en Condition?
Liga bevat hoge gehaltes aan zeer goed opneembare spoorelementen zoals koper,
zink en magnesium. Dit is belangrijk voor sobere rassen die weinig krachtvoer krijgen. Zo krijgt jouw paard of pony toch voldoende van deze spoorelementen binnen.

Voor: paarden die moeten herstellen na inspanning of ziekte / als een gezonde en
heerlijke verwen maaltijd
Pavo SlobberMash is een compleet en rijk gevitamineerd krachtvoer dat je snel en
eenvoudig met warm water klaarmaakt. Het is dan meteen klaar voor gebruik. Door het
hoge aandeel lijnzaad krijgt je paard een schitterende glans. Het bevat veel zemelen wat
een goede darmwerking ondersteunt en helpt bij stabiele vertering.
met hoog aandeel zuiver lijnzaad en extra vitamine C
versneld herstel na zware prestatie of ziekte
helpt om sneller te verharen en geeft je paard een prachtige gezonde glans

Wat zijn chelaten precies?
Spoorelementen zoals koper, zink en mangaan komen in verschillende vormen
voor, bijvoorbeeld in oxide-vorm of chelaat-vorm. De chelaatvorm is een organische verbinding die voor het paard veel beter opneembaar is. Daar hoef je dus
minder van de te geven. Kijk op de verpakking altijd of erbij staat ‘organisch
gebonden spoorelementen’, die zijn beter bruikbaar voor je paard.

* Verminder je normale krachtvoer met de hoeveelheid Slobber die je geeft. Meng één deel Slobber met één deel warm water
(gebaseerd op volume, niet op gewicht)

Productspecificaties
Samenstelling
Tarwezemelen, Geplette haver, Lijnzaadschilfers, Gepunte
haver, Gepofte Mais, Rietmelasse, Gepofte Gerst, Lijnzaad,
Tarwezetmeel, Sojaolie, Vitaminen & mineralen

Voedingsadvies kg/dag

Pavo Liga

20 kg

topkwaliteit ponybrok voor sobere rassen

Video

de warme traktatie met vitaminen

Voor welke rassen is Liga precies bedoeld?
Liga is speciaal gemaakt voor alle paarden en ponyrassen die van nature weinig
krachtvoer nodig hebben. De zogenaamde sobere rassen zoals Haflinger, Fjord,
Tinker, Friesen, Welsh pony, maar ook de New Forest, IJslander, Shetlander,
Dartmoor, Exmoor en het Trekpaard.
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Lichaamsgewicht
volwassen paard

200 kg

400 kg

600 kg

Nomaal rantsoen* 0,4 kg / dag

0,8 kg / dag

1,2 kg / dag

Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

15,0 %
11,5 %
8,0 %
7,0 %
7,0 %
29,0 %

Gewaarborgde gehaltes
Energiewaarde in MJ
EWpa (energiewaarde paard)

12,6 MJ/kg
0,87 eenh/kg

Voor: alle sobere rassen zoals bijvoorbeeld de Tinker, Welsh, IJslander, Dartmoor,
New Forest, Haflinger, Fjord, Shetlander, Trekpaard en Fries
Sobere paardenrassen hebben weinig krachtvoer nodig, maar de behoefte aan vitamines
en mineralen is hoog. Speciaal daarvoor is Pavo Liga ontwikkeld. Pavo Liga bevat weinig
energie en eiwit, maar 2 maal zoveel vitamines en mineralen als ander laag energetisch
krachtvoer. Kijk maar eens naar de gehaltes aan vitamines, koper, zink, selenium en niet
te vergeten biotine. De spoorelementen in dit product zijn organisch gebonden voor een
extra goede verteerbaarheid (* zie www.pavo.nl voor uitleg over voordelen van organisch
gebonden spoorelementen). Pavo Liga is alles wat sobere paarden nodig hebben voor een
goede gezondheid, een glanzende vacht en sterke hoeven.
dubbele hoeveelheid vitamines
en mineralen per kilo krachtvoer

lage energiewaarde
extra koper, zink, selenium en biotine

Productspecificaties
Samenstelling
Gerst, Tarwegries, Luzerne, Sojahullen, Rietmelasse, Tarwe,
Lijnzaad, Vitaminen & mineralen
Gewaarborgde gehaltes
Energiewaarde in MJ
EWpa (energiewaarde paard)

Meer informatie op www.pavo.nl

12,1 MJ/kg
0,84 eenh/kg

Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

11,5 %
8,5 %
3,5 %
14,0 %
6,0 %
21,0 %

Voedingsadvies kg/dag
Lichaamsgewicht
volwassen paard
Onderhoud
Lichte training

200 kg

400 kg

600 kg

0,5 kg / dag
0,6 kg / dag

1,0 kg / dag
1,3 kg / dag

1,5 kg / dag
1,9 kg / dag

Meer informatie op www.pavo.nl
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Extra aandacht voor senioren

25

Eiwitten zijn van levensbelang

Heb jij een paard op leeftijd? Merk je dat hij dunner wordt?
Leeftijd in mensenjaren
Oudere paarden halen minder goed voedingsstoffen uit hun voer. En al geef je hem genoeg
voer, het bevat misschien niet die voedingsstoffen die jouw senior juist zo nodig heeft. Ook
als je aan de buitenkant nog helemaal niets ziet, kan er inwendig al wel van alles aan de
hand zijn, wacht niet tot je de symptomen gaat zien. Natuurlijk kun je veroudering niet tegengaan, maar je kunt er wel voor zorgen dat je paard alles krijgt wat hij of zij nodig heeft
om de gevolgen te beheersen en een maximaal gezond en gelukkig leven te leiden.
Speciale seniorenvoeding in combinatie met goed ruwvoer of ruwvoervervanging zorgt
ervoor dat jouw paard alle benodigde voedingsstoffen binnenkrijgt.

Paard

=

1 jaar	
10 jaar	
15 jaar	
20 jaar	
25 jaar	
30 jaar	
35 jaar	

Mens

4 jaar
30/40 jaar
50 jaar
60 jaar
70 jaar
80 jaar
85 jaar

Heb jij ook altijd gehoord dat eiwitten slecht zijn voor een
paard? Veel mensen denken dit, maar het klopt niet. Eiwitten zijn gemaakt van aminozuren. Dit zijn juist onmisbare
bouwstoffen die beperkt in het lichaam worden opgeslagen.
Vooral oudere paarden moeten hiervan voldoende binnen
krijgen om bijvoorbeeld de spierafbraak te vertragen.
Een normaal gezond paard heeft zo’n 8-10% eiwitten in
het totale dagrantsoen nodig, een gezond ouder paard wel
14 -16%. Wanneer de lever of de nieren slechter gaan functioneren is het verstandig het hele dieet eens goed onder de
loep te nemen. Neem in dat geval contact met Pavo op voor
advies op maat.

Als je paard niet meer kan kauwen
Paarden die niet kunnen kauwen krijgen onvoldoende ruwvoer
binnen. Het kan lijken alsof ze de hele dag staan te knabbelen
terwijl ze in werkelijkheid nauwelijks iets binnenkrijgen. Als je
dan niet ingrijpt kan je paard verhongeren. Een speciaal dieet
met ruwvoervervangers kan in zo‘n situatie uitkomst bieden.

• Meng dit met een ruwvoervervangend product, zoals geweekte Pavo SpeediBeet (maximaal 400 gram per 100 kilo
lichaamsgewicht) en/of Pavo DailyPlus (dit kun je onbeperkt
geven, het heeft de samenstelling van kwalitatief goed hooi)

• Geef 4 à 5 kilo Pavo 18Plus (verdeeld over meerdere kleine
porties per dag) met water aangelengd tot slobber in de
verhouding 1 : 1 (evenveel water als voer). Het mag met zowel
koud als lauw water worden aangevuld. Laat het minimaal een
kwartier weken.

• Wanneer je 300 gram / 100 kg lichaamsgewicht per dag (of
meer) aan bietenpulp voert als ruwvoervervanger adviseren
wij dit aan te vullen met zemelen, 40 gram / 100 kg lichaamsgewicht. Dit om een optimale Ca/P (calcium/fosfor) balans in
het ruwvoerrantsoen te brengen.

Pavo 18Plus
15 kg

voor fitte senioren vanaf 18 jaar
Voor: actieve 18+ paarden / (magere) senioren met gebitsproblemen
Met Pavo 18Plus verzorg je het ouder wordende paard met alles wat het lichaam vraagt
zonder het systeem onnodig te belasten. Zo heeft het lichaam meer eiwitten nodig om
de spieren in conditie te houden en kan het steeds minder goed suikers verwerken.
Deze smakelijke muesli heeft extra omega 3- en 6-vetzuren, een aangepaste calciumfosforverhouding en anti-oxidanten ter ondersteuning van de weerstand.

Voedingsweetjes
• Bij oudere paarden is de kans op
vermagering in de winter vele malen
groter dan in de zomer. Geef in de winter topkwaliteit ruwvoer dat niet al te
stengelig is. Oudere paarden hebben
extra fosfor, zink, koper en selenium
nodig.
• Heel belangrijk is vitamine C, een
belangrijke vitamine voor een goede
werking van het immuunsysteem. Alle
paarden kunnen dit zelf aanmaken uit
glucose maar oudere paarden kunnen
dit minder goed. Daarom is aanvulling
in de voeding nodig.
• Paarden die helemaal geen ruwvoer
meer kauwen en dus overleven op
bietenpulp, zemelen en krachtvoer
hebben ook extra vitamine B en vitamine K nodig in het rantsoen.

Meer informatie op www.pavo.nl

boordevol goed verteerbare vezels ter compensatie van verminderde spijsvertering
met essentiële aminozuren voor conditiebehoud
aangepast suiker / zetmeel gehalte voor oudere paarden
droog én nat te voeren

Productspecificaties

Voedingsadvies kg/dag
Lichaamsgewicht
volwassen paard

200 kg

400 kg

600 kg

Gezond paard
0,7 kg / dag
Paard m. conditie 1,6 kg / dag
achterstand of
gebitsproblemen

1,3 kg / dag
3,2 kg / dag

2,0 kg / dag
4,8 kg / dag

Voertip

Samenstelling

Gewaarborgde gehaltes

Sojahullen, Sojaschroot getoast, Spelt, Luzerne, Gepofte
Gerst, Tarwegries, Havergries, Raapzaadschroot, Sojaolie,
Rietmelasse, Lijnzaad, Tarwe, Appelpulp, Mais, Erwtenvlokken, Zonnebloomzaadschroot, Wortelschijven, Cichoreipulp,
Vitaminen & mineralen

Energiewaarde in MJ
EWpa (energiewaarde paard)
Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

12,4 MJ/kg
0,86 eenh/kg
16,0 %
13,0 %
7,5 %
15,0 %
5,0 %
17,0 %

Wanneer er op latere leeftijd gebitsproblemen ontstaan is Pavo 18Plus in combinatie met Pavo SpeediBeet het complete voer voor de
dagelijkse verzorging. Meer informatie over oudere paarden vind je op www.pavo.nl/themas/ouderepaarden

Meer informatie op www.pavo.nl
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Pavo Hooi
topkwaliteit met garantie certificaat
Ruwvoer is de basis van ieder paardenrantsoen. Pavo staat voor de gezondheid van
paarden en daarom is het nu ook mogelijk om hooi van een goede kwaliteit te kopen.
Om gecertificeerd hooi te leveren werkt Pavo samen met een grote ruwvoerleverancier.

Pavo SpeediBeet
snel wekende bietenpulpvlokken

Al het hooi wordt consequent geanalyseerd. Alleen hooi met een gegarandeerde
voedingswaarde mag door als Pavo Hooi. Daarnaast wordt het hooi als het nog gras
is – op het land – gecontroleerd op Jacobskruiskruid en Herfststijlloos.

15 kg

Bij iedere pallet ontvang je een certificaat met de gehaltes van jouw baaltjes. En dat is
echt uniek! Vraag het maar eens na bij je huidige leverancier. Het is ontzettend moeilijk
om schriftelijke garantie op ruwvoer af te geven. Hooi kan wel prima van kwaliteit zijn,
maar met name de energie en eiwitgehaltes variëren enorm.

Voor: paarden die echt zo min mogelijk suikers mogen hebben / te magere paarden /
senioren met slecht gebit – gedeeltelijke ruwvoervervanger / sportpaarden – slow
release energie en vocht voorraad in de darmen / gevoelig voor maagproblemen
Pavo SpeediBeet is gemaakt van ontsuikerde bietenpulpvlokken zonder toevoegingen –
dus ook geen melasse. Het bevat geen zetmeel, slechts 5% suiker en veel gezonde vezels
uit pectine. Pectine heeft een prebiotische werking; deze vezels ondersteunen de groei
van gezonde bacteriën in de darmen. Deze vezels maken SpeediBeet een fantastische
bron van langzaam vrijkomende energie. Door voorbewerking kan het in slechts 10 minuten geweekt worden, in warm én koud water. Let op: Pavo SpeediBeet kun je alleen in
geweekte vorm voeren. Zorg dus dat je het veilig bewaart en dat uitbrekende paarden er
niet bij kunnen.
gezonde ruwvoervezels met
prebiotisch effect
ondersteunt gezonde darmwerking

En let op, want hooi met een laag eiwitgehalte heeft vaak een hoger fructaan (suiker)
gehalte. De baaltjes wegen minimaal 18 kg per stuk en worden geleverd op pallets van
18 stuks.
Pallets Pavo Hooi zijn alleen verkrijgbaar in Nederland.
Pavo hooi heeft gegarandeerd:
een energiewaarde van minimaal 0,55 EWpa
een Verteerbaar Ruw Eiwit (VREp) gehalte van
minimaal 60 gram / kg droge stof
een suikergehalte van rond de 10 %, maximaal 12 %

zeer laag suiker (5 %), geen melasse,
geen zetmeel

Productspecificaties

Voedingsadvies kg/dag
Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

Samenstelling
Ongemelasseerde suikerbietenpulp
Gewaarborgde gehaltes

10,0 %
4,2 %
0,7 %
16,0 %
5,0 %
0,0 %

12,0 MJ/kg
0,83 eenh/kg

Energiewaarde in MJ
EWpa (energiewaarde paard)

Hoe maak je
SpeediBeet klaar

Lichaamsgewicht
volwassen paard

200 kg

400 kg

600 kg

Gezond paard
0,1 kg / dag
Paard m. conditie 0,8 kg / dag
achterstand of
gebitsproblemen

0,2 kg / dag
1,6 kg / dag

0,3 kg / dag
2,4 kg / dag

3x

Eén deel SpeediBeet aanmaken met 3 delen
water (gebaseerd op volume, niet op gewicht)

Hoeveel ruwvoer
heeft je paard nodig?
Ieder rantsoen begint met goed ruwvoer
(gras/hooi). Geef je paard 1,5% - 2% ruwvoer (drogestof) van zijn lichaamsgewicht.
Dus een paard van 600 kg heeft 9 - 12 kg
drogestof aan ruwvoer nodig. Hooi heeft
een drogestof gehalte van 85% wat betekent dat als je paard geen gras krijgt hij
12 - 14 kg hooi per dag nodig heeft. Bij weidegang wordt de berekening anders.
Weet jij hoeveel ruwvoer je voert?
Weeg het eens!

Voertip 1

Pavo SpeediBeet valt onder de categorie ruwvoer
en bevat geen toegevoegde vitaminen en mineralen. Voer je alleen Pavo SpeediBeet naast je
overige ruwvoer, dan is aanvulling van vitaminen
en mineralen, bijvoorbeeld met Pavo SummerFit
koeken of Pavo VitalComplete aan te raden.

Meer informatie op www.pavo.nl

Voertip 2

Omdat Pavo SpeediBeet weinig suiker bevat
moeten veel paarden wennen aan de smaak.
Meng SpeediBeet de eerste dagen met je gewone
krachtvoer, of voeg er Pavo SlobberMash aan toe.
Na enige dagen kun je het desgewenst afbouwen.

Hulp nodig met berekenen hoeveel
ruwvoer je paard mag/moet hebben?
Neem contact op met
voeradvies@pavo.net

Meer informatie op www.pavo.nl
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Pavo GrassSeed
speciaal graszaadmengsel voor de paardenweide

15 kg

De paardenweide heeft sterke grassoorten met veel structuur nodig, die tegen vertrapping en begrazing door paarden kunnen. Paarden grazen de plant namelijk veel korter
af dan koeien. Graszaad van Pavo geeft een dichte zode en bevat gezonde kruiden met
veel structuur en is daarmee ideaal voor de paardenweide.
laag groeipunt dus beter bestand
tegen kort afweiden
dichte zodevormend

met kruiden ter ondersteuning van
de gezondheid van het paard en de
smakelijkheid van het gras
grassoorten met lage fructaan index

Productspecificaties
Samenstelling
Domiatti engels raaigras
Montreux engels raaigras (oud type)
Orantas engels raaigras voedertype
Timothee Classic hooitype
Veldbeemd

Tip

20 %
20 %
20 %
15,0 %
12,0 %

Roodzwenk
Smalle Weegbree
Fenegriek
Wilde Peen
Peterselie
Reukgras

10,0 %
0,3 %
1,5 %
0,4 %
0,4 %
0,4 %

De beste periode voor het opnieuw inzaaien of doorzaaien van de grasmat is maart / april of tussen half augustus en half oktober.
Voor opnieuw inzaaien is 45 - 60 kg / ha nodig. Voor doorzaaien is 30 kg / ha voldoende.

Pavo FieldCare
kunstmest voor de paardenweide

		
		

Ik praat nogal graag. En voor mijn werk mag ik
met paardenhouders praten over hun paarden en uitvinden wat
ze bezig houdt. Met deze informatie maken we materialen die
informatie geven over gezond voermanagement.
Mooi toch!

Carolien Staa l
manager marketing communicatie

Meer informatie op www.pavo.nl

20 kg

Bij een gezonde paardenweide hoort een
goede onderhoudsbemesting. Speciaal
daarvoor is Pavo FieldCare ontwikkeld:
Deze kunstmest bevat een speciale stikstof verbinding die langzaam (in 2 tot 3
maanden) vrijkomt.
Het gras groeit gelijkmatig zonder de
ongewenste groeispurt. Verder bevat Pavo
FieldCare ook fosfaat, kalium, magnesium,
zwavel en natrium, speciaal afgestemd op
de paardenweide.
breedspectrum meststof
langzaam vrijkomende stikstof
voor een gezonde paardenweide

Tip

Hoeveel kunstmest is nodig? Op een perceel dat tevens met drijfmest wordt geïnjecteerd is 200 - 250 kg / ha nodig.
Op een perceel dat verder niet wordt bemest wordt 300 - 400 kg / ha aanbevolen.

Meer informatie op www.pavo.nl

Pavo Fokkerij

Uitspraken van paardenkenners…
Christoph Hinkel, Chef Hengstenstation
Paul Schockmöhle:
„Wij werken al meer dan 10 jaar naar volle
tevredenheid samen met Pavo. Om de
nafok van onze tophengsten zo gezond
mogelijk te laten opgroeien bevelen wij
onze fokkers het Podo® assortiment van
Pavo aan.“

Bert Wichers, erkend paardendierenarts
en fokker KWPN paarden:
„Als dierenarts ben ik ben ervan overtuigd dat voeding ongelooflijk veel invloed
heeft. Ik zie het aan mijn eigen veulens.
Pavo is mijn partner in het verkrijgen van
wetenschappelijke kennis over voeding
en OCD, daarom heb ik meegedaan aan
het onderzoek. In de resultaten zie je een
spectaculaire sprong voorwaarts in het
beheersen van OC/OCD. Ik raad iedereen
het concept van Pavo Podo®Care aan
omdat Osteochondrose op het bedrijf zelf
aangepakt moet worden.“

Pavo Fokkerij

		Voerplan
Voeraanbeveling voor hoogdrachtige of lacterende
warmbloed merries en veulens (met een volwassen
gewicht van 600kg). Voor pony‘s en ponyveulens de
helft van de dosering gebruiken.
Merrie vanaf de 9e maand van de drachtigheid
• ruwvoer naar behoefte (hooi of voordroog) of weidegras
• vanaf de 9e maand van de drachtigheid tot de geboorte
van het veulen
• ca. 2 kg/dag Pavo Podo®Lac; in deze periode de
voerhoeveelheid wekelijks met 100 g verhogen
• lactatie 1e - 4e maand ca. 3 - 4 kg/dag Pavo Podo®Lac
• lactatie 5e - 6e maand ca. 2,5 - 1,5 kg/dag Pavo Podo®Lac;
in deze periode de hoeveelheid krachtvoer langzaam afbouwen
• indien de merrie geen Pavo Podo®Lac krijgt, dan in de laatste
3 maanden van de dracht dagelijks 200 gram Pavo Podo®Care
aan de merrie verstrekken tot het veulen is geboren.
Veulen vanaf de 6e levensweek tot aan de leeftijd van
8 maanden
• weidegras + merriemelk
• vanaf de 6e levensweek 200 g/dag Pavo Podo®Care bijvoeren
(met kleine beetjes beginnen)
• vanaf week 4 starten met 150 gram Podo®Start, daarna
opvoeren met 50 gram per maand
• wanneer het veulen 1 kg Pavo Podo®Start per dag eet is
bijvoeren van Pavo Podo®Care niet meer nodig
• wordt geen krachtvoer (met Podo®) gevoerd, blijf dan ondersteunen met dagelijks 200 gram Pavo Podo®Care tot aan de
leeftijd van 12 maanden.
Veulen na het spenen
• ruwvoer naar behoefte (hooi of voordroog) of weidegras
• 6e - 7e maand ca. 1,5 - 2,5 kg per dag Pavo Podo®Start
• 8e - 12e maand ca. 1,5 - 2,5 kg per dag Pavo Podo®Grow
• 13e - 18e maand ca. 0,75 - 1,5 kg per dag Pavo Podo®Grow
• 19e - 30e maand ca. 1,0 - 2,0 kg per dag Pavo Podo®Grow
• wordt geen krachtvoer (met Podo®) gevoerd, blijf dan
dagelijks ondersteunen met 200 gram Pavo Podo®Care per
dag tot een leeftijd van 30 maanden
Tip
Wanneer het veulen erg snel groeit en de merrie vanwege een
hoge melkgift vermagert, kun je omschakelen naar Pavo EnergyControl. De merrie blijft goed in conditie en het veulen groeit niet
te snel. Voor beide is dat gezonder.
Weten wat je veulen eet
Bijvoeren met krachtvoer of supplementen is altijd een aanvulling
op het totale rantsoen. Merries en veulens hebben ruwvoer met
boven gemiddelde energie- en eiwitgehaltes nodig. Controleer
met een ruwvoer analyse of je het juiste hooi hebt voor merrie en
veulens. Alleen dan is voeren met beleid mogelijk.
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Pavo Podo®Lac
voor hoogdrachtige en lacterende merries

Wie paarden fokt, weet het succesrecept van
Pavo Podo® op waarde te schatten

Aanbevolen door het KWPN

20 kg

Voor: drachtige merries vanaf de 9e maand en tijdens de zoogperiode
Met dit voer van topkwaliteit geef je het ongeboren veulen belangrijke stoffen mee en ondersteun je de melkgift van de merrie maximaal. Pavo Podo®Lac is Stap 1 in het voedingsplan van merrie en veulen.

Correcte voeding is de basis voor een gezonde ontwikkeling.
Dragende en lacterende merries vragen in deze intensieve periode
extra ondersteuning. Veulens, jaarlingen en jonge paarden in de
groei hebben specifieke nutriënten nodig.

De voedingswaarde van gras verschilt sterk van ruwvoer. Daarom heeft Pavo Podo®Lac
gedurende het stalseizoen (nov- mei) een andere samenstelling (aanvullend op ruwvoer),
dan in de zomer (juni-okt.) wanneer de merrie met haar veulen in de weide graast.
In de stalperiode bevat Podo®Lac een dubbele hoeveelheid vitamine E en een duidelijk
hoger eiwitgehalte.

Van bepaalde vitaminen en mineralen is duidelijk meer nodig terwijl
andere voedingsstoffen juist in niet te grote hoeveelheden aangeboden zouden moeten worden.

bevat het beproefde Podo-concept
met koper, zink en mangaan in zeer
goed opneembare vorm voor het
ongeboren veulen

Het Pavo fokkerij-assortiment is precies afgestemd op deze specifieke behoeften in bepaalde periodes en biedt de best mogelijke
start voor een gezonde toekomst. Alle producten zijn aangepast
naar de laatste wetenschappelijke inzichten in samenwerking met
dierenartsen en door gerenommeerde fokkers getest.

uitgekiende Ca/P en extra magnesium
houdt de merrie in optimale conditie
en ondersteunt maximale melkgift

Productspecificaties weideseizoen

Voedingsadvies kg/dag

Samenstelling
Tarwe, Tarwegries, Sojahullen, Sojaschroot getoast, Gerst,
Rietmelasse, Raapzaadschroot, Haver, Luzerne, Lijnzaad,
Sojaolie, Vitaminen & mineralen

Pavo Podo®Care

15,0 %
12,0 %
3,5 %
10,0 %
7,0 %
25,0 %

Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

20,0 %
16,0 %
5,5 %
9,0 %
9,0 %
18,0 %

Gram / 100 kg / dag (hoogdrachtige en lacterende merries)
9. - 11. maanden drachtig	 450 g / 100 kg / dag
1. - 3. maand van lactatie	 600 g / 100 kg / dag

Gewaarborgde gehaltes

voedingssupplement voor jonge veulens tot 24 maanden

6 kg

Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

Energiewaarde in MJ
EWpa (energiewaarde paard)

Voor: alle merries en veulens die geen Podo® in hun krachtvoer krijgen

13,2 MJ/kg
0,92 eenh/kg

Productspecificaties stalseizoen

Dit voedingssupplement met Podo -mineralen is speciaal ontwikkeld voor jonge veulens
tot 30 maanden. Pavo Podo®Care ondersteunt het botmetabolisme waardoor het veulen
zich optimaal kan ontwikkelen. Het geheim zit in de juiste verhouding van calcium, magnesium en fosfor, en de speciale vorm waarin deze stoffen worden aangeboden. Tevens
draagt Pavo Podo®Care bij aan een evenwichtige groei en ondersteunt het de doorbloeding. Met dit supplement geef je jouw veulen de best mogelijke start op weg naar een
gezond paard!
®

bevat het beproefde Podo-concept
de beste start voor een gezond veulen

Samenstelling

Gram per dag (jonge veulens, 6 weken - 12 maanden en
merries in de laatste 3 maanden van de dracht)
Merrie
Ponyveulen	
Paardenveulen	

Meer informatie op www.pavo.nl

200 g per dag
100 g per dag
200 g per dag

Luzerne, Tarwevoerbloem, Magnesiumfosfaat, Lactose,
Rietmelasse, Magnesium zouten van organische zuren,
Maïskiemolie, Dextrose
Gewaarborgde gehaltes
Energiewaarde in MJ

8,5 MJ/kg

Tarwe, Tarwegries, Sojaschroot getoast, Raapzaadschroot,
Haver, Gerst, Rietmelasse, Haver, Tarwe, Luzerne, Sojahullen,
Lijnzaad, Sojaolie, Vitaminen & mineralen
Gewaarborgde gehaltes
Energiewaarde in MJ
EWpa (energiewaarde paard)

13,0 MJ/kg
0,90 eenh/kg

ondersteunt het botmetabolisme
wetenschappelijk onderbouwd

Productspecificaties
Voedingsadvies kg/dag

Samenstelling

EWpa (energiewaarde paard)
Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

0,59 eenh/kg
13,0 %
9,0 %
3,2 %
16,7 %
8,0 %
5,0 %

Tip 1

Merries die aan de nageboorte blijven staan
Geef een merrie die in het verleden aan de nageboorte is blijven staan, preventief Pavo Eplus (vanaf 2 maanden voor geplande geboorte). Curatief kan ook als het probleem is gesignaleerd. De extra vitamine E en Selenium ondersteunen het afdrijven van de placenta.

Tip 2

Merries die enorm afvallen tijdens de lactatie
Podo®Lac is gemaakt om de melkproductie van de merrie te stimuleren en te ondersteunen. Maar sommige merries geven zoveel melk,
dat ze zichzelf helemaal “uitkleden”. Het resultaat is een magere merrie en een vet veulen. Wanneer dit het geval is dan kun je op
6-8 weken na het veulenen Podo®Lac vervangen door Pavo EnergyControl. Hiermee krijgt de merrie veel energie binnen, maar zal de
melkproductie iets minder worden, waardoor ze zich kan herstellen. Schakel wel langzaam over (in 2 weken).

Meer informatie op www.pavo.nl
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Het succesrecept van Pavo Podo®
Het succesrecept van Pavo Podo® bestaat al
20 jaar. Het is gebaseerd op onderzoeksresultaten uit de hele wereld en wordt continu
aangepast naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het geheim van Pavo Podo®
ligt in de verhouding en beschikbaarheid van
macromineralen. Botten worden met behulp
van calcium, fosfor en magnesium opgebouwd. Waarbij echter niet de hoeveelheid,
maar de juiste combinatie de beslissende
factor voor een gezonde botgroei is.

Reageer op tijd
Zolang de groeischijven van botten nog niet
gesloten zijn kan een veulen beschadigingen in
gewrichten herstellen. Zijn ze eenmal gesloten,
dan is het effect onomkeerbaar. De groeischijven sluiten zich het eerst in de botten aan de
“uiteinden van het lichaam” en het laatst in de
romp. Op een leeftijd van 2 jaar is dit proces
min of meer voltooid.

2,0 - 2,5 Jaar
1,5 - 2,5 Jaar

0,8 - 1,5 Jaar
0,5 - 1,0 Jaar
0 - 6 Maanden
< 0 Jaar

Merriemelk niet be
ïnvloedbaar
De samenstelling van de mineralen, spoorelementen en lactose in de merriemelk is vrijwel 100 % genetisch bepaald, waardoor men
deze met voeding weinig kan sturen. Vandaar dat het uiterst belangrijk is om jonge veulens vanaf hef begin te ondersteunen.

Pavo Podo®Grow

Pavo Podo®Start
klein brokje voor jonge veulens

20 kg

Voor: jonge veulens vanaf 3 weken tot 8 maanden

20 kg

Voor: jonge paarden van 8 t/m 30 maanden oud

Pavo Podo®Start is niet alleen rijk aan hoogwaardige eiwitten (essentiële aminozuren),
maar bevat ook alle noodzakelijke vitaminen en mineralen voor het jonge veulen. Het
zorgt voor een goede basis bij de overgang van merriemelk naar vaste voeding. Extra
magnesium ondersteunt de botgroei. Voor een verantwoorde groei van het jonge veulen,
vanaf 3 weken tot een leeftijd van 8 maanden.

Pavo Podo®Grow is het topvoer voor de ontwikkeling van het gespeende veulen tot het
derde levensjaar. Het zorgt voor een optimale uitharding van het beendergestel en ondersteunt de verzorging van pezen en gewrichten, de basis voor sterk beenwerk op latere
leeftijd.
bevat het beproefde Podo®-concept
met extra essentiële aminozuren
magnesium, calcium en fosfor in de juiste verhouding
voor het opgroeiende paard
ondersteunt gezonde ontwikkeling van gewrichten en gelijkmatige groei

bevat het beproefde Podo concept
hoog magnesiumaandeel en koper, zink en mangaan in goed opneembare
vorm voor ongestoorde botgroei
5 mm brokje, gemakkelijk op te nemen door het jonge veulen
®

Productspecificaties

Productspecificaties

Voedingsadvies kg/dag

Samenstelling
Tarwegries, Sojaschroot getoast, Gerst, Luzerne, Rietmelasse,
Tarwe, Sojahullen, Lijnzaad, Lactose, Mais, Sojaolie,
Vitaminen & mineralen
Gewaarborgde gehaltes
Energiewaarde in MJ
EWpa (energiewaarde paard)

top opfokvoer voor 1- en 2-jarige paarden

12,8 MJ/kg
0,89 eenh/kg

Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

17,0 %
14,0 %
5,0 %
9,0 %
10,0 %
18,0 %

Voedingsadvies kg/dag
Samenstelling

Volwassen
gewicht

200 kg

400 kg

0 – 2 maanden
0,1 – 0,4
(Weidegr. + merriem onbeperkt
3 – 5 maanden*
0,25 – 1,0
(Weidegr. + merriem onbeperkt
6 – 7 maanden
0,5 – 1,25
(Hooi o. voordroogk. onbeperkt

0,2 – 0,5
onbeperkt
0,5 – 1,5
onbeperkt
1,0 – 2,0
onbeperkt

600 kg
0,3 –0,75
onbeperkt)
0,75 –1,5
onbeperkt)
1,5 –2,5
onbeperkt)

Tarwe, Tarwegries, Gerst, Sojaschroot getoast, Rietmelasse,
Sojahullen, Luzerne, Zonnebloemzaadschroot, Lijnzaad, Mais,
Lactose, Sojaolie, Vitaminen & mineralen
Gewaarborgde gehaltes
Energiewaarde in MJ
EWpa (energiewaarde paard)

13,4 MJ/kg
0,93 eenh/kg

Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

16,0 %
13,0 %
4,0 %
9,0 %
9,0 %
24,0 %

Volwassen
gewicht

200 kg

400 kg

8 – 12 maanden
0,5 – 1,25
(Hooi o. voordroogk.
1,0 – 2,0
13 – 18 maanden
0,25 – 1,0
(Weidegras
onbeperkt
19 – 24 maanden
0,4 – 1,0
(Hooi en/of weidegras 2,0 –3,0

1,0 – 2,0
2,0 – 4,0
0,5 – 1,5
onbeperkt
0,75 – 1,5
4,0 – 6,0

600 kg
1,5 –2,5
3,0 – 6,0)
0,75 –1,5
onbeperkt)
1,0 –2,0
6,0 – 8,0)

* verdubbel de aanbevolen hoeveelheid na spenen

Meer informatie op www.pavo.nl

Meer informatie op www.pavo.nl
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Pavo FoalMilk

Voor als het niet
volgens plan gaat

prima alternatief voor merriemelk

Soms wordt je ergste nachtmerrie waarheid. De merrie overlijdt en je blijft achter
met een pas geboren veulen. In dit geval
biedt de S.O.S.-Kit uitkomst.
De S.O.S.-Kit is verkrijgbaar bij
dierenartsen en bij Pavo Depothouders
die je op onze site kunt herkennen
aan dit logo.

10 kg

Pavo FoalMilk is een prima vervanging van merriemelk voor veulens die geen moeder
meer hebben of waarvan de moeder onvoldoende melk produceert. Merriemelk heeft een
totaal andere samenstelling dan koemelk. Pavo FoalMilk is afgestemd op de specifieke
samenstelling van merriemelk en voorziet zo in de behoefte van jonge veulens. Veulens
die zijn opgefokt met Pavo FoalMilk ontwikkelen zich normaal en doen niet onder voor
veulens die bij de merrie lopen.
complete vervanging van merriemelk
speciale samenstelling voor paarden

gemakkelijk in gebruik

Meer over de gebruiksaanwijzing van Pavo FoalMilk vind je op
www.pavo.nl/fokkerij/producten/pavo-foalmilk

Productspecificaties
Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

Samenstelling

Pavo S.O.S.-Kit

Magere melkpoeder, Weipoeder, Palmolie, Glucose
Gewaarborgde gehaltes

survival pakket voor de eerste 24 uur

Energiewaarde in MJ
EWpa (energiewaarde paard)

Dit survivalpakket is eenvoudig te bereiden en van levensbelang voor moederloze
veulens en voor veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende biestmelk geeft.
Bevat:
Colostrum - biest (2 sachets à 150 gr)
Veulenmelk (1 sachet à 1500 gr)

fles met bijbehorende speen (1x)
Uitgebreide handleiding

21,0 %
18,8 %
16,0 %
0,02 %
49,0 %
0,4 %

19,4 MJ/kg
1,35 eenh/kg

Pavo Fertile
voor een vruchtbaar paard

Pavo Colostrum

3 kg

Voor: fokmerries en merries die moeilijk drachtig worden

biestvervanger voor noodgevallen

Pavo Fertile is speciaal ontwikkeld om de vruchtbaarheid van merries te ondersteunen.
Het bevordert de hengstigheid van de merrie. Pavo Fertile bevat o.a. vitamine E, een hoge
concentratie bêta-caroteen en spoorelementen. Tevens helpt Pavo Fertile om de kans
op vroeg embryonale sterfte te verlagen en ondersteunt het een snelle afdrijving van de
placenta.

Voor: moederloze veulens / veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende
biestmelk geeft / in geval van bloedziekte (Rhesus factor)
voorziet het pasgeboren veulen van noodzakelijke antistoffen
zorgt op natuurlijke wijze voor de opbouw van weerstand en vitaliteit
stimuleert de darmwerking
lang houdbaar en snel te bereiden

met vitamine E, bêta-caroteen en sporenelementen
helpt de kans op vroeg embryonale sterfte te verlagen
ondersteunt een vlotte afdrijving van de nageboorte

Productspecificaties
Productspecificaties
Samenstelling
Samenstelling

Gewaarborgde gehaltes

Colostrum (sachet van 150 gram)

Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruw as
Natrium

Luzerne, Tarwevoerbloem, Dextrose, Maïskiemolie

Meer informatie op www.pavo.nl

70,0 %
2,0 %
0,0 %
3,0 %
0,1 %

Gewaarborgde gehaltes
EWpa (energiewaarde paard)
Ruw eiwit

0,64 eenh/kg
14,0 %

Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

10,0 %
3,0 %
17,0 %
3,0 %
13,0 %

Voedingsadvies gram/dag
Gram per dag
Paard (ca. 600 kg)		
Pony (ca. 300 kg)		


100 g per dag
50 g per dag

Meer informatie op www.pavo.nl
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Eiwit in
paardenvoeding
Er bestaan drie essentiële voedingsstoffen:
• eiwitten zijn opgebouwd uit
- essentiële aminozuren – kan je paard niet zelf maken
- niet-essentiële aminozuren – kan je paard wel zelf maken
• vetten
• koolhydraten
Eiwitten zijn naast water, dé bouwstoffen voor alle weefsels in het
lichaam. En anders dan bij vetten en koolhydraten kan het lichaam
ze NIET opslaan. Daarom zijn eiwitten onderdeel van de dagelijkse
voeding.
Een paard gebruikt eiwitten voor
• de vorming van spieren, steun- en beschermingsweefsels
• diverse stofwisselingsprocessen (enzymen die nodig zijn voor
deze processen bestaan voor een groot deel uit eiwitten)
• spiercontracties (het samentrekken van spieren)
• het goed laten functioneren van de lever en de nieren
• de aanmaak van hemoglobine (hemoglobine is verantwoordelijk
voor het zuurstoftransport in het bloed)
• het afweermechanisme in het lichaam om te voorkomen dat
het ziek wordt
• de bloedstolling (korstjes zijn opgebouwd uit eiwitten)

Hoeveel eiwit heeft een paard nodig?
Ruw eiwit in totale
rantsoen (incl ruwvoer)
Paarden die weinig arbeid
verrichten

5–7%

Sportpaarden

10 – 12 %

Jonge paarden & drachtige/
lacterende merries

10 – 14 %

Veulens & jaarlingen

12 – 15 %

“Als we spreken over een slechte eiwitkwaliteit dan
bedoelen we dat het eiwit weinig essentiële aminozuren
bevat. Soja-eiwit bevat veel essentiële aminozuren en
heeft dus een hoge kwaliteit eiwit.”
Elske Dijkstra, nutritionist Pavo

Wat gebeurt er bij teveel eiwit
Als het opgenomen eiwit niet gebruikt wordt als bouwstof, kan
een paard het gebruiken als energiebron, maar dit is niet erg
efficiënt. Een overmaat aan eiwit zal worden afgebroken, waarbij
ureum ontstaat. Dit moet via de nieren het lichaam uit. Het paard
gaat veel plassen en kan diarree krijgen. Dit is een extra belasting
voor het lichaam.

Pavo, het antwoord op je voedingsvragen.
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Het voedingsvraagstuk van
Helen Langehanenberg: “Waar blijven die spieren?”
“Toen we 2,5 jaar geleden met de paarden verhuisden naar nieuwe stallen, dachten we na over de voeding van de paarden. Niet omdat
de prestaties tegenvielen, maar omdat ik altijd op zoek ben naar verbeteringen.” Zo begint Olympisch dressuuramazone Helen Langehanenberg haar verhaal over de samenwerking met paardenvoedingsproducent Pavo.

Haar paarden hebben onbeperkt de beschikking over vers hooi. En
alle paarden lopen hier gewoon in de wei.
Helen vroeg zich af:
“Op welke wijze kan ik de voeding optimaliseren en hoe krijg ik de
juiste spierontwikkeling? En dat was precies het moment dat we
in contact kwamen met Pavo. Al in het eerste gesprek viel mij de
enorme wetenschappelijke achtergrond op, die achter de paardenvoeding schuilgaat.”

sportpaarden tegemoet komen. Besloten werd alle paarden naast
een goede kwaliteit hooi ook een individueel afgestemde hoeveelheid muesli te geven.
Helen:
“In de drie maanden dat een deel van de stal op het nieuwe rantsoen stond, zagen we duidelijke verbeteringen. Vooral als het gaat
om de spieropbouw. Met name voor twee jonge dressuurpaarden
is de verandering van rantsoen een enorme uitkomst gebleken.
Deze bleven beide te mager, ondanks dat ze prima aten. Nu eindelijk zien ze er mooi en rond uit.

Meten is weten
“Om een optimaal rantsoen samen te stellen moet je alles onderzoeken en meten”, aldus Rob Krabbenborg, productmanager Pavo,
die een paardenweegschaal in zijn aanhanger meenam. Helen:
“Niets werd aan het toeval overgelaten. Kennis krijgt men alleen
door exacte gewichts- en voedingsgegevens, evenals de prestaties
van het paard. Meten is weten was het motto, dus daarmee gingen
we aan de slag.”
Het probleem zat vooral in de kwaliteit van het hooi. Het hooi dat
Helen haar paarden gaf, had een te laag verteerbaar ruw eiwit
(VREp) gehalte en een te lage energiewaarde voor sportpaarden.

Nieuw sportpaardenrantsoen
Op basis van alle metingen en analyses werd bij alle paarden de
individuele voedingsbehoefte bekeken. Dit betekende dat de haver
uit het rantsoen werd geschrapt.
Rob:
“Met haver voeg je enkel energie toe aan het dieet, terwijl de
krachtvoer aanvulling op ruwvoer voor een sportpaardendieet
veel complexer is. In het specifieke geval van Helen hadden de
paarden ook behoefte aan extra eiwitten.”

Teamwork
Helen:
“Inmiddels hebben we de voeding van alle paarden op stal één
voor één aangepast. Bij elk paard is de voedingsbehoefte individueel afgestemd.
De paarden die snel de neiging hebben in gewicht terug te vallen
krijgen Pavo TopSport, anderen krijgen Pavo SportsFit. Eigenlijk
ging die hele aanpassing van het rantsoen heel ongecompliceerd
en werkte het heel vlot. Wanneer er een nieuw paard op stal komt,
bel ik met de voedingsadviseur van Pavo om te overleggen over
het dieet van de nieuweling.
Paardenvoeding heeft voor mij een ander begrip gekregen. Het
voelt nu echt als ‘teamwork’. De communicatie verloopt goed en
ik ben blij dat ik de kans heb gekregen het voer drie maanden
op proef te nemen. Ik laat nog regelmatig een hooianalyse doen
in Nederland om de voedingswaarde ervan te checken. Ik heb
geleerd dat de voedingswaarde niet altijd is wat het lijkt en de
kwaliteit kan verschillen.
Uiteindelijk wil je in alles het beste voor je paarden; daarvoor wil
ik de voeding per paard zo goed mogelijk afgestemd hebben.”

Helen Langehanenberg
Helen Langehanenberg begon haar
carrière bij Ingrid Klimke in Münster,
en aansluitend daaraan liep zij stage
bij de beroemde Klaus Balkenhol.
Met de hengst Damon Hill won zij in
2005 het Wk Jonge Dressuurpaarden in Verden. In 2008 ging deze
combinatie als reserve voor het
Duitse team mee naar de Olympische Spelen.
Ook in 2012 startte zij met Damon
Hill op de Olympische Spelen in Londen waar ze met het Duitse Team
de Zilveren Teammedaille behaalde.
In 2013 behaalde Helen met Damon
Hill de Zilveren Team medaille op de
WEG in Normandië. Op dit moment
runt zij een dressuurstal vol jonge
paarden in het Duitse BillerBeck.

De sportmuesli Pavo TopSport kon aan alle behoeftes van Helens

Meer informatie op www.pavo.nl
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Pavo AllSports

Sport

het sportvoer voor elke discipline

Talent, training, management en
voeding
Om een sportprestatie te kunnen leveren heb je in de eerste plaats
een gezond paard nodig. Het laatste aan talent is niet eens nodig
als je ambities tenminste niet op Olympisch niveau liggen. Met het
juiste management en goed doordachte training kom je een heel
eind. Onderdeel van dat management is het optimale rantsoen
voor je paard. De juiste voeding speelt een enorm belangrijke rol
bij neerzetten van prestaties.
En daarbij is het enorm belangrijk te weten wat de hippische atleten precies nodig hebben. „De balans in voedingsstoffen moet

20 kg

Voor: alle sportpaarden in alle disciplines

elke dag kloppen“. Daarmee bedoelen we dat naast de juiste
hoeveelheid energie en eiwit ook een optimale verzorging met
vitaminen en mineralen enorm belangrijk is.
De oplossing:
Het Pavo Sportassortiment biedt innovatieve producten, ontwikkeld om aan de eisen van sporters in verschillende disciplines te
voldoen.

Succes is afhankelijk van aanleg, karakter, training, management én een bewuste keuze
voor gezonde voeding. Pavo AllSports helpt om je paard in een gezonde sportconditie te
brengen en te houden. Verschillende energiebronnen als granen (zetmeel) en oliehoudende zaden zorgen voor de juiste balans tussen snelle en langzame energie. Belangrijke
bouwstoffen magnesium, natuurlijke vitamine E en selenium zijn extra toegevoegd. Je
paard is soepeler en heeft een groter uithoudingsvermogen.
energierijke sportbrok met omega-3 & 6 vetzuren
extra magnesium voor verzorging van spieren en gewrichten
toegevoegd lijnzaad voor extra glans

Productspecificaties
Samenstelling
Tarwe, Gerst, Tarwegries, Haver, Rietmelasse, Luzerne, Sojaschillen, Mais, Lijnzaad, Havergries, Sojaolie,
Vitaminen & mineralen

Pavo SportsFit

Gewaarborgde gehaltes

uithoudingsvermogen voor elke discipline

15 kg

Energiewaarde in MJ

EWpa (energiewaarde paard)
Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

0,91 eenh/kg
11,0 %
7,5 %
4,0 %
10,0 %
6,0 %
30,0 %

13,1 MJ/kg

Voedingsadvies kg/dag
Lichaamsgewicht
volwassen paard

200 kg

400 kg

600 kg

Medium training 0,9 kg / dag
Zware training
1,2 kg / dag

1,8 kg / dag
2,4 kg / dag

2,7 kg / dag
3,6 kg / dag

Voor: duurdisciplines als dressuur, eventing, mennen en endurance op landelijk
niveau / paarden die kracht nodig hebben en toch beheersbaar moeten blijven
Deze non-heating sportmuesli is bedoeld voor paarden die kracht nodig hebben maar
die wel beheersbaar moeten blijven. De ideale energiebron voor een sportpaard is een
combinatie van zetmeel en oliën. Zetmeel als snelle energie voor extra ‚power‘ waarbij
vitamine E gecombineerd met selenium zorgt voor snelle afvoer van melkzuren. De olie in
SportFit fungeert als langzaam vrijkomende en schone energiebron die geen afvalstoffen
zoals melkzuren oplevert.

Interview met Michael Jung: Kwaliteit heeft prioriteit

3 kg

extra magnesium, speciaal afgestemd op sportpaarden
bevat krachtige anti-oxidanten, natuurlijke vitamine E en selenium voor optimale
conditie van de spieren
hoog aandeel gepofte granen voor maximale verteerbaarheid
hoge vitaminering (maar liefst 400 mg Vit E per kg)

Productspecificaties
Samenstelling

Gewaarborgde gehaltes

Gepofte Gerst, Luzerne, Tarwegries, Gepunte Haver, Zwarte
Haver, Sojahullen, Sojaolie, Tarwe, Rietmelasse, Gepofte
Mais, Getoaste Sojabonen vlokken, Lijnzaad, Erwtenvlokken,
Mais, Zonnebloemzaadschroot, Maïskiemolie, Cichoreipulp,
Vitaminen & mineralen

Energiewaarde in MJ
EWpa (energiewaarde paard)
Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

Meer informatie op www.pavo.nl

14,4 MJ/kg
1,0 eenh/kg
12,0 %
10,0 %
9,0 %
11,0 %
4,5 %
27,5 %

Voedingsadvies kg/dag
Lichaamsgewicht
volwassen paard

200 kg

400 kg

600 kg

Medium training 0,9 kg / dag
1,2 kg / dag
Zware training

1,8 kg / dag
2,4 kg / dag

2,7 kg / dag
3,6 kg / dag

Het is warm. Je bent met je paarden op
een internationale wedstrijd. Wat is in
zo’n situatie de optimale verzorging?

Als je met je paarden thuiskomt van een
zware wedstrijd, verander je dan iets aan
het voer?

Michael Jung: “Elektrolyten zijn bij deze
hoge temperaturen belangrijk. Met zweet
verliezen de paarden naast vocht ook
belangrijke lichaamszouten zoals Natrium,
Chloor en Kalium. Met elektrolyten vul ik
deze verliezen aan. Daarnaast neem ik op
wedstrijd altijd mijn eigen hooi mee.

Michael Jung: “Na een zware wedstrijd
staat alleen beweging en lichte arbeid op
het programma, dan neem ik ook de hoeveelheid krachtvoer terug. De hoeveelheid
krachtvoer stemmen we af op de arbeid.”

Al mijn paarden krijgen onbeperkt ruwvoer, zoveel als ze op kunnen. Uit ervaring
weet ik dat de paarden meer drinken als ze
meer hooi eten. De reden dat ik eigen hooi
meeneem is omdat ik zo zeker weet dat de
energiewaarde gelijk is als thuis. Een goede
kwaliteit ruwvoer is de basis van het hele
voermanagement. “

maken. Het hangt erg van het paard af zoals
type, gedrag en temperament. Regelmatige
bloedanalyse helpt ons bij het samenstellen
van een optimaal rantsoen. Dat doen we
samen met de deskundigen van Pavo.

Eventingpaarden moeten enorm fit zijn.
Krijgen zij een ander rantsoen dan de
springpaarden op stal?
Michael Jung: “In principe niet. Al mijn
paarden krijgen zoveel mogelijk hetzelfde
voer, alleen in andere hoeveelheden. Bij
topsport prestaties gaat de hoeveelheid
omhoog maar welk soort voer ze krijgen
heeft niet zozeer met de discipline te

Meer informatie op www.pavo.nl
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Pavo Triple P
15 kg

Pavo Power Performance muesli voor explosieve kracht (PPP)
Voor: paarden die explosief moeten presteren in bijvoorbeeld de springsport en
draf- en rensport / moeilijk eters, bijvoorbeeld op concours of onderweg
Deze heerlijke muesli geeft snel beschikbare energie en explosieve kracht. Door het poffen
van de granen zijn de voedingsstoffen maximaal opneembaar. Ze kunnen snel en efficiënt
door het lichaam gebruikt worden. Pavo Triple P is geschikt om paarden voor een keuring
nét dat beetje extra te geven en omdat het zo smakelijk is, is het uitermate geschikt voor
moeilijke eters op concours.
veel en snel beschikbare energie voor explosieve kracht
zeer smakelijk, ook voor moeilijke eters
vitaminen- en mineralen- en sporenelementen samenstelling voor sportpaarden

Productspecificaties
Samenstelling
Gepofte Gerst, Gepunte Haver, Luzerne, Zwarte Haver,
Tarwegries, Gepofte Mais, Rietmelasse, Getoaste Sojabonen
vlokken, Tarwe, Sojaolie, Maïskiemolie
Gewaarborgde gehaltes
Energiewaarde in MJ

EWpa (energiewaarde paard)
Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

0,92 eenh/kg
11,5 %
9,0 %
5,0 %
10,0 %
4,5 %
33,0 %

13,4 MJ/kg

Voedingsadvies kg/dag
Lichaamsgewicht
volwassen paard

200 kg

400 kg

600 kg

Medium training 0,9 kg / dag
Zware training
1,2 kg / dag

1,8 kg / dag
2,4 kg / dag

2,7 kg / dag
3,6 kg / dag

Pavo EnergyControl
20 kg

topsportvoer voor duurprestaties
Voor: paarden die zwaar werk verrichten / meer body mogen hebben
Pavo EnergyControl is absolute topkwaliteit! Van alle Pavo brokken heeft Pavo EnergyControl de hoogste energiewaarde. Speciaal bedoeld voor paarden die zware proeven met
glans moeten kunnen volbrengen zonder te heet te worden. Pavo EnergyControl verzorgt
zwaarbelaste spieren en maakt ze soepel. Jouw paard glanst en ziet er mooi en gezond uit
en blijft controleerbaar met voldoende energie.
hoge energiewaarde met essentiële oliën voor duurprestaties
met langzaam vrijkomende energie voor meer uithoudingsvermogen
extra vitamine E en krachtige anti-oxidanten voor verzorging van spieren

Productspecificaties
Samenstelling

Voedingsadvies kg/dag
Lichaamsgewicht
volwassen paard

Gerst, Tarwe, Tarwegries, Sojaschullen, Rietmelasse, Raapzaadschroot, Haver, Mais, Lijnzaad, Sojaolie, Vitaminen & mineralen
200 kg

400 kg

600 kg

Medium training 0,9 kg / dag
Zware training
1,2 kg / dag

1,8 kg / dag
2,4 kg / dag

2,7 kg / dag
3,6 kg / dag

Meer informatie op www.pavo.nl

Gewaarborgde gehaltes
Energiewaarde in MJ

14,7 MJ/kg

EWpa (energiewaarde paard)
Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

1,02 eenh/kg
11,5 %
8,5 %
6,0 %
9,0 %
6,0 %
29,0 %

					Mijn hobby is de warmbloedfokkerij.
		
Wanneer ik op een hengstenshow loop ontmoet ik daar
			
automatisch ook klanten. Eigenlijk ben ik zeven dagen per
		
week aan het werk, maar tegelijkertijd ook zeven dagen per week vrij.
				
En dat vind ik helemaal niet vervelend!

A rjan Smits
accountmanager

Meer informatie op www.pavo.nl
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Pavo TopSport

Voor sporters met ambitie

muesli topping voor sportpaarden

“Dit heeft beslist bijgedragen aan het succes”, zegt eventingamazone Merel Blom, terwijl ze op een zak Pavo TopSport wijst. Ze
legt uit hoe ze haar voermanagement heeft aangepast. “Net als
iedereen vond ik altijd dat eventingpaarden mager moesten zijn.
Iedere kilo die je mee moet slepen is er één teveel.” Haar paarden
kregen wel vijf tot zes kilo krachtvoer per dag. Dat het niet ideaal
was, had ik wel in de gaten. Ze hadden niet genoeg energie om het
werk dat ik van ze verlangde vol te houden. Bovendien zagen ze
er grauw uit.” De paarden van Merel worden begeleid door Leendert Jan Hofland van dierenkliniek Bodegraven. Samen namen ze
de voeding onder de loep. Al snel werd duidelijk dat haar paarden
eiwit tekort kregen. Het roer moest om. Na een ruwvoeranalyse
werd een rantsoen samengesteld met ruwvoer als hoofdbestanddeel en een muesli die extra eiwit bevatte. Naast deze drie kilo
sportvoer kregen haar wedstrijdpaarden één kilo Pavo TopSport
per dag.
Al na een paar weken merkte Merel verschil. “De paarden waren
beter geconcentreerd en stabieler. Ik voelde minder fluctuatie in
hun energie. Gevolg was dat ze de training beter aankonden. De
spiermassa nam toe. Dat ze zwaarder werden verontrustte me
niet. Ze hadden namelijk veel meer kracht, ruim voldoende om die
extra kilo’s mee te dragen.” De veranderingen waren spectaculair
te noemen. “Mijn paarden werden steeds fitter, maar niet heter. Ik
heb hoog in het bloed staande paarden, maar ze werden juist stabieler. Heel wat anders dan dat je snel verteerbare suikers geeft,
waardoor ze eerst ontploffen en daarna leeg zijn. Wat dat betreft
zouden dressuurruiters ook van dit voer kunnen profiteren.”
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Het paradepaardje van het Pavo sport assortiment. Gebaseerd op onderzoek,
ontwikkeld met de beste dierenartsen en door topsporters getest! Pavo TopSport is de
muesli-topping voor hard werkende sportpaarden. Balanceer je rantsoen uit met maar
liefst 20% goed verteerbare eiwitten voor maximale spierondersteuning en 18% olie voor
energie en maximaal vermogen. En natuurlijk met de juiste vitaminen en mineralen voor
jouw atleet. Let op: gebruik dit voer alleen voor paarden die écht
hard werken, voor paarden die geen gras kunnen eten en matig
ruwvoer krijgen, en voor paarden die moeite hebben bespiering
op te bouwen.
zeer hoog aandeel essentiële aminozuren
ter ondersteuning van spieropbouw en spierverzorging
voor een fantastisch uitziend paard met volop vermogen

1 kg

Krachtvoer

Gebalanceerd
rantsoen

1 kg

+

Pavo TopSport

wordt vervangen
door

Meer informatie op www.pavo.nl

Paarden in de landelijke
sport (warmbloed 600 kg):

Dressuurpaard op internationaal niveau (600 kg):

Springpaard op internationaal niveau (600 kg):

Eventingpaard op internationaal niveau (550 kg):

Bij goed ruwvoer
(EWpa van minimaal 0,60 0,65 en totaal eiwit van
minimaal 100-110 g/kg DS):

Bij goed ruwvoer
(EWpa minimaal 0,65-0,70
en een totaal eiwit van
minimaal 110-120 g/kg DS):

Bij goed ruwvoer
(EWpa minimaal 0,65-0,70
en een totaal eiwit van
minimaal 110-120 g/kg DS):

Bij goed ruwvoer
(EWpa minimaal 0,65-0,70
en een totaal eiwit van
minimaal 110-120 g/kg DS):

• 8 – 11 kg ruwvoer
• 2 kg Pavo Condition óf
Pavo AllSports
• géén Pavo TopSport

• 8 – 11 kg ruwvoer
• 3 kg Pavo EnergyControl
• géén Pavo TopSport

• 8 – 11 kg ruwvoer
• 3 kg Pavo AllSports óf
Pavo Triple P
• géén Pavo TopSport

• 8 – 11 kg ruwvoer
• 2 kg Pavo SportsFit
• 1 kg Pavo TopSport

Bij gemiddeld of matig
ruwvoer:

Bij gemiddeld
ruwvoer:

Bij gemiddeld
ruwvoer:

Bij gemiddeld
ruwvoer:

• 8 – 11 kg ruwvoer
• 1 kg Pavo AllSports óf
Pavo Condition
• 1 kg Pavo TopSport

• 8 – 11 kg ruwvoer
• 2 kg Pavo EnergyControl
• 1 kg Pavo TopSport

• 8 – 11 kg ruwvoer
• 2 kg Pavo AllSports óf
Pavo Triple P
• 1 kg Pavo TopSport

• 8 – 11 kg ruwvoer
• 2 kg Pavo SportsFit
• 1 kg Pavo TopSport

Video

Productspecificaties
Samenstelling
Getoaste Sojabonen vlokken, Lijnzaad, Mais, Tarwegries,
Luzerne, Zonnebloomzaadschroot, Cichoreipulp, Sojaolie,
Rietmelasse, Tarwe, Maiskiemolie, Vitaminen & mineralen

Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

Gewaarborgde gehaltes
Energiewaarde in MJ
EWpa (energiewaarde paard)

14,4 MJ/kg
1,00 eenh/kg

20,0 %
16,8 %
18,0 %
7,5 %
5,0 %
16,5 %

Voedingsadvies kg/dag
Lichaamsgewicht
volwassen paard

200 kg

400 kg

600 kg

Medium training 0,3 kg / dag
Zware training
0,5 kg / dag

0,7 kg / dag
1,0 kg / dag

1,0 kg / dag
1,5 kg / dag

(vervang 1 kg van je normale krachtvoer voor 1 kg TopSport)
Geef nooit meer dan 1,5 kg TopSport per dag.

Wist je dat een sportpaard ongeveer 1000 tot 1200 gram eiwitper
dag nodig heeft? Een gemiddeld paard krijgt dagelijks zo’n 9 kilo
aan voedingsstoffen binnen. Daarvan moet dus minstens één kilo uit
eiwit bestaan. “Dat gebeurt bijna nergens en het is de basis van veel
problemen, vooral met sportpaarden”, legt Pavo voedingsdeskundige
Rob Krabbenborg uit.

Voerplan voor sportpaarden

–

15 kg

Voor: paarden die niet in de wei komen en matig ruwvoer krijgen /
onvoldoende spieren opbouwen / met onvoldoende uithoudingsvermogen

Met Pavo op weg naar Rio

vervangen

47

Voor wie is Pavo TopSport:
• Voor paarden waarmee elke dag op (semi) professioneel
niveau wordt getraind vanaf de klasse M
• Paarden die achterblijven qua bespiering
• Paarden die tekort aan energie hebben voor duurprestaties
• Voor jonge paarden die bespiering op moeten bouwen
• Voor paarden die niet op de wei komen en matig ruwvoer
krijgen

Meer informatie op www.pavo.nl
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Pavo Gold E
20 kg

brengt balans in een granenrantsoen
Voor: het uitbalanceren van een granenrantsoen / het keuringsklaar
maken van paarden

Deze superkwaliteit brok is speciaal gemaakt om een granenrantsoen uit te
balanceren.
Gebruik Pavo Gold E en haver in een verhouding van 1:2 en je voert jouw paard een topsport rantsoen. Ook zeer geschikt om paarden keuringsklaar te maken.
perfecte aanvulling naast granen
zeer hoog aandeel vitaminen en mineralen
zeer geconcentreerd, slechts een kleine hoeveelheid per dag nodig

Productspecificaties
Voedingsadvies kg/dag
Lichaamsgewicht
volwassen paard

200 kg

Samenstelling
400 kg

600 kg

Medium training 0,4 kg Gold 0,7 kg Gold
1,1 kg Gold
+ 0,6 kg Haver + 1,2 kg Haver + 1,8 kg Haver
Zware training

0,5 kg Gold
1,0 kg Gold 1,5 kg Gold
+ 0,8 kg haver + 1,6 kg Haver + 2,4 kg Haver

Gerst, Tarwe, Tarwegries, Luzerne, Rietmelasse, Sojahullen,
Sojaschroot getoast, Lijnzaad, Mais, Sojaolie,
Vitaminen & mineralen
Gewaarborgde gehaltes
Energiewaarde in MJ

EWpa (energiewaarde paard)
Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel

0,94 eenh/kg
11,0 %
9,0 %
5,0 %
9,0 %
6,0 %
30,0 %

13,6 MJ/kg

Pavo Cereals
de granenserie van Pavo bestaat uit 4 verschillende producten,
allemaal topkwaliteit granen met een hoge energiewaarde.

Ik ben zeer trots dat ik bij Pavo in een fijn team mag werken.
Voor mijn collega’s en onze klanten probeer ik elke dag klaar te
staan om ze de juiste informatie over facturen en
producten te geven. En thuis ben ik trots op mijn Welsh pony’s.
Als fokker is er niets mooier dan je eigen veulen
geboren te zien worden.

Ellen Oo sterom
office manager

Meer informatie op www.pavo.nl

20 kg

Gepunte blanke haver
Gepunte zwarte haver
Geplette haver
GranenCompleet (mengsel van blanke en zwarte haver, gerst
en lijnzaad met toevoegde vitaminen en mineralen)
Zeer geschikt voor:
paarden die extra energie nodig hebben
paardenhouders die zelf het rantsoen van hun paard willen samenstellen

Geplette Blanke Haver

Gepunte Blanke Haver

Gepunte Zwarte Haver

Kijk op www.pavo.nl voor meer
informatie over de granen

Meer informatie op www.pavo.nl
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Je kunt keukenzout door het eten van je
paard doen. Maar pas op: het soort maakt
uit. Voor menselijke consumptie wordt
meestal zout verkocht waaraan jodium is
toegevoegd. Dat is niet goed voor paarden. Neem gewone natriumchloride. Verdeel het over meerdere voerbeurten, om
te voorkomen dat hij het niet lekker vindt
en zijn eten laat staan. Nog makkelijker en
beter is het om een speciale electrolytenmix door het voer te mengen. Pavo Elyte
bevat niet alleen natriumchloride, maar
ook andere lichaamszouten die je paard
door het zweten verliest.
Op pagina 58 vind je informatie over
Pavo E’lyte.

Pavo Supplementen

Zo zout heb
ik het nog
nooit gegeten…
Zoutbehoefte
Een paard zweet meer dan je denkt. Op een gemiddelde zomerdag, bij een temperatuur van rond de 20 graden, raakt hij bij lichte
arbeid al zo’n twee tot vier liter vocht per uur kwijt. Dat kan oplopen tot wel negentien liter per uur bij zeer zware trainingen. En bij
nog warmer weer kan dit zelfs het dubbele zijn.
Ook als het minder warm is zweet een paard als hij aan het werk
wordt gezet. Maar hoe vult een paard het zout aan dat hij met
zweten kwijtraakt? In ruwvoer zit bijna geen zout. En ook in
krachtvoer wordt weinig zout toegevoegd.
Dat is bewust, omdat niet alle paarden evenveel nodig hebben en
het niet het hele jaar door warm is. In de vrije natuur is de zoutbehoefte van paarden minder groot, omdat ze rustig rondwandelen
en dus minder zweten. Ze krijgen zout binnen door aan boombast
of boomwortels te knagen of aan zoutrijke grond te likken.

“Met alleen een liksteen in de stal of weide
houd je de zoutbalans van een paard niet op
peil op dagen dat je paard veel zweet.”
Rob Krabbenborg, productmanager

Als je een liksteen gebruikt, neem dan liefst het gewone witte
zoutblokken. De rode exemplaren bevatten ijzer, waarvan het
gemiddelde Nederlandse paard toch al veel binnenkrijgt.
En het gaat om het zout, dus die met smaakjes hebben onnodige
toevoegingen, die ze duurder maakt.
Op pagina 58 lees je meer over de zouthuishouding van paarden

Pavo, het antwoord op je voedingsvragen.
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Pavo BiotinForte

Supplementen

voor sterke en elastische hoeven

Hoe belangrijk zijn
vitaminen en
mineralen voor
jouw paard?

3 kg

Voor: alle paarden met slechte hoeven
Broze of brokkelige hoeven kun je maar op één manier ondersteunen, van binnenuit! Voor
het beste resultaat bij dit langzame proces ondersteun je je paard minimaal 4 maanden
met Pavo BiotinForte. De hoeven zullen elastischer worden en ook het haarkleed krijgt een
mooie, gezonde uitstraling. Pavo BiontinForte bevat naast een hoge concentratie biotine
ook elementaire bouwstoffen zoals aminozuren, lecithine, koper, zink, mangaan en zwavel,
en is daarmee een compleet hoefverzorgingssupplement.

Regelmatig zijn er fasen, waarin jouw paard
speciale voedingsbehoeften heeft. Soms
kun je die met je gewone krachtvoer niet
afdekken. Bijvoorbeeld bij herstel na ziekte,
wanneer je paard erg nerveus is of als
extra ondersteuning bij inspanning.

hoge concentratie biotine
bevat alle elementaire bouwstoffen voor hoeven en haar zoals aminozuren,
lecithine, koper, zink, mangaan en zwavel

Productspecificaties
De supplementen van Pavo zijn lekker en
gezond en helpen je paard in bijzondere
situaties.

Samenstelling

Vitamine gehaltes (per kg)

Luzerne, Lijnzaadschilfers, Tarwevoerbloem, Lecithine, Gist,
Maïskiemolie

Vitamine B6
Vitamine C
D-Biotine

Methionine
Lecithine
Gist

voor soepele gewrichten

100

800 mg
4.000 mg
13 g

50
Paard Pony
600 kg	 300 kg

3 kg

Voor: preventief voor sportpaarden / paarden met pees- en gewrichtsproblemen /
paarden ouder dan 16 jaar

Lekker
Voedingssupplementen bevatten relatief hoge
concentraties werkzame stoffen, die niet zo
smakelijk zijn.

Voor correcte bewegingen is het noodzakelijk dat de gewrichten goed functioneren.
Storingen in gewrichten, zoals ontstekingen, kraakbeenwoekeringen of slijtage, zijn vaak
pijnlijk en verhinderen een correcte werking, wat zich uit in stijfheid, slechte gangen,
ontbreken van werklust en blessures. De unieke combinatie van Colatech® Collageen met
Glucosaminecomplex, Chondoïtine en hyaluronzuur in Pavo Mobility ondersteunt een
goede werking van de gewrichten van je paard.

Pavo supplementen hebben een basis van
natuurlijke grondstoffen waardoor je paard ze
graag eet en zo gegarandeerd de belangrijke
stoffen binnen krijgt. Dit granulaat is gemakkelijk
te doseren en zonder knoeien door je voer te
mengen.

ondersteunt de aanmaak van gewrichtsvloeistof
met Colatech®, Glucosamine complex en Chondroïtine
voeding voor kraakbeen, gewrichten

Voedingsadvies gram/dag

Productspecificaties
Hyaluronzuur
Collageen (enzymatisch gehydrolyseerd)

Samenstelling
Luzerne, Collageen, Glucosamine, Tarwevoerbloem,
Chondroïtine sulfaat, Hyaluronzuur, Dextrose, Maïskiemolie

Meer informatie op www.pavo.nl

300 mg
50 mg
20.000 mcg

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Koper	
Zink	
Zwavel

Pavo Mobility

Glucosamine
Chondroïtine sulfaat

50 g/kg
40 g/kg
12 g/kg

Voedingsadvies gram/dag

85 g/kg
20 g/kg

1250 mg/kg
125 g/kg

100

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine C

4.000 mg

Gezond
Pavo supplementen zijn gezond omdat ze geen
synthetische kleurstoffen of conerveringsmiddelen zoals BHT/BHA bevatten.
Alle Pavo productieprocessen zijn gecertificeerd
en de producten ondergaan permanente kwaliteitscontroles.

50
Paard Pony
600 kg	 300 kg

Meer informatie op www.pavo.nl
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Pavo MuscleCare

FAQ MuscleCare/Eplus/MuscleBuild

UNIEK
Met BètaAlanine!

verzorging van spieren

Wat is Bèta-Alanine?
Bèta-alanine is een niet-essentieel-aminozuur dat een onderdeel is van carnosine.
Carnosine ondersteunt de buffercapaciteit van de spieren tegen melkzuur. Door
het toevoegen van Bèta-Alanine aan de voeding kan het lichaam meer carnosine
aanmaken en zo verzuring van de spieren vertragen.
Wanneer geef je MuscleBuild?
MuscleBuild geef je tijdens een trainingsperiode als ondersteuning bij het opbouwen van spieren. Het heeft pas echt effect als je paard daadwerkelijk werkt.

Voor: sportpaarden, ná zware inspanning /
paarden die gevoelig zijn voor spierbevangenheid en spierverzuring
Zware training, maar ook onregelmatige arbeid zijn een aanslag op het paardenlichaam.
Spieren verzuren en worden stram. Pavo MuscleCare verzorgt de spieren. Bij stijve en
stramme spieren helpt Pavo MuscleCare afvalstoffen zoals melkzuur versneld af te voeren
uit het lichaam. Hierdoor wordt je paard snel weer soepel.
verzorging van stijve en stramme
spieren

Wanneer geef je Eplus?
Eplus is bedoeld om preventief te geven vóór en op intensieve trainings- of
wedstrijddagen. Het helpt de spieren om de inspanning langer vol te houden.

snel herstel na training
bij gevoeligheid voor tying-up
(spierbevangenheid)

Productspecificaties

Wanneer geef je MuscleCare?
MuscleCare geef je als je paard gevoelig is voor verzuring. Het verzorgt de
spieren vooral ná zware inspanning.

3 kg

Voedingsadvies gram/dag

Samenstelling

Vitamine gehaltes (per kg)

Luzerne, Tarwevoerbloem, Natriumcitraat, Mononatriumfosfaat, Dextrose, Maïskiemolie

Vitamine E
Vitamine B6
Vitamine C
Choline

Bèta-Alanine

250 g/kg

5.000 IE
750 mg
4.000 mg
620 mg

100

50
Paard Pony
600 kg	 300 kg

Pavo Eplus
Pavo MuscleBuild

voor soepele spieren

3 kg

voor snelle spieropbouw

3 kg

Voor: paarden die zware lichamelijke inspanningen verrichten / die gevoelig zijn
voor spierbevangenheid / spierverzuring
Bij lichamelijke inspanning kunnen spieren verzuren door ophoping van afvalstoffen. Om dit
proces tegen te gaan kun je vóórdat de schade ontstaat Pavo Eplus gebruiken. De krachtige
anti-oxidanten in Pavo Eplus helpen het paard om afvalstoffen in de spieren te neutraliseren. Extra magnesium is goed voor de spiercoördinatie. Jouw paard beweegt zichtbaar
soepeler en kan inspanning gemakkelijker volhouden. Pavo Eplus dient vóór en op intensieve trainings- of wedstrijddagen gegeven te worden.
helpt afvalstoffen in spieren te neutraliseren
voor goede spiercoördinatie bij duurprestaties
voor en tijdens intensieve trainings- of wedstrijddagen

Productspecificaties

50
Paard Pony
600 kg	 300 kg

Meer informatie op www.pavo.nl

Een paard trainen en opleiden kost tijd en goed management. Pavo MuscleBuild is een
onmisbaar onderdeel in dit proces. Dit hoogwaardige voedingssupplement ondersteunt jouw
paard bij een vlotte opbouw van spiermassa. Pavo MuscleBuild bevat actieve bestanddelen
zoals essentiële aminozuren, vitamine C en lecithine. Het resultaat van gebalanceerde training in combinatie met goede voeding is een atletisch uiterlijk en een gezonde uitstraling.
ondersteunt snelle spierontwikkeling
bevat essentiële aminozuren

sterke spieren

Productspecificaties

Voedingsadvies gram/dag

100

Voor: jonge paarden die in training worden genomen /
sportpaarden na een rustperiode

Samenstelling

Vitamine gehaltes (per kg)

Luzerne, Tarwevoerbloem, Magnesiumfosfaat, Dextrose,
Maïskiemolie

Vitamine E
Vitamine C

24.000 IE
14.000 mg

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Selenium

4,0 mg

Voedingsadvies gram/dag

Samenstelling

Vitamine gehaltes (per kg)

Tarwevoerbloem, Luzerne, Gist, Weipoeder, Lijnzaadschilfers,
Lecithine, Dextrose, Maïskiemolie

Vitamine C

Lysine
Metionine
Lecithine
Gist

30 g/kg
10 g/kg
8 g/kg
140 g/kg

14.000 mg

100

50
Paard Pony
600 kg	 300 kg

Meer informatie op www.pavo.nl
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Pavo NervControl
voor innerlijke rust

3 kg

Voor: sensibele en nerveuze paarden
Sensibele paarden zijn vaak kijkerig en snel gestrest. Met deze karaktereigenschappen zul
je rekening moeten houden. Pavo NervControl helpt op een natuurlijke manier de
innerlijke rust te herstellen en te onderhouden. Binnen enkele dagen is je paard
merkbaar rustiger. Actieve componenten, zoals magnesium en L-tryptophaan, zijn bouwstenen voor de neurotransmitter serotonine en helpen de signaaloverdracht in
het zenuwstelsel beter te laten verlopen. Daardoor vloeit spanning in het lichaam sneller
af en is er meer rust en controle.
helpt om spanning in het lichaam
sneller te laten afvloeien
betere controle in stressvolle situaties

bevat magnesium en L-tryptophaan
voor betere signaaloverdracht in het
zenuwstelsel

Productspecificaties
Samenstelling

Vitamine gehaltes (per kg)

Luzerne, Magnesiumfosfaat, Lijnzaadschilfers, Tarwevoerbloem, Magnesiumacetaat, Lecithine, Maïskiemolie

Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B12

Lecithine
L-tryptofaan

20 g/kg
40 g/kg

Voedingsadvies gram/dag
400 mg
400 mg
200 mg
6.000 mcg

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Magnesium 
Kobalt 

40 g
1,5 mg

100

50
Paard Pony
600 kg	 300 kg

Om iets praktisch
toe te passen moet je
je eerst door de droge theorie
heen werken. En daar ben ik
goed in. Het interesseert me wat
voeding in het lichaam van een
paard doet. Ik ben dan
ook helemaal in mijn element
als ik hier van alles voor uitpluis
en met deze informatie gezonde
recepten ontwikkel.

Dijkstra
Elskenutritionist

Meer informatie op www.pavo.nl

Meer informatie op www.pavo.nl
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Pavo E’lyte
elektrolytenmix voor sportpaarden

3 kg

Voor: sportpaarden die veel zweten / met name bij eventing, endurance, mennen,
dressuur, springen, draf- en rensport

bij intensieve sportprestaties
bij hoge temperaturen
bij sterk zweten

Voedingsadvies gram/dag

Samenstelling

Mineralen en sporenelementen (per kg)

Luzerne, Natriumchloride, Natriumcitraat, Tarwevoerbloem,
Magnesiumacetaat, Dextrose, Kaliumchloride, Maïskiemolie

Calcium70g
Fosfor
30 g
Natrium
150 g
Kalium
40 g
Magnesium
10 g
Chloor
140 g

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine C

Net als mensen zweten paarden als ze het warm hebben. Dat is
nodig om af te koelen. Zweet vormt een laagje vocht dat verdampt
van de huid, waardoor de lichaamstemperatuur daalt.

Video

Productspecificaties

4.000 mg

Hoeveel zout heeft jouw paard nodig?
Mensen eten veel te veel zout. Daar waarschuwt de nierstichting tegen. Maar hoe zit dat bij paarden? Die eten juist te
weinig zout. Vooral in de zomermaanden gaat er veel verloren
via zweet. Niet alleen bij sportpaarden, ook een flinke buitenrit
kan jouw paard al een zouttekort bezorgen.

Tijdens zweten verliest je paard met het vocht ook belangrijke lichaamszouten, met name
Natrium, Kalium en Chloride. Bij een tekort aan elektrolyten kan je paard minder goed
vocht vasthouden, vermindert de elasticiteit van de huid en gaat het uithoudingsvermogen achteruit. Door Pavo E’lyte vóór inspanning toe te dienen geef je het paard de kans
een vocht- en elektrolytenreserve op te bouwen. Er treedt minder snel een tekort aan
lichaamszouten op en na inspanning wordt melkzuur sneller uit de spieren afgevoerd en
is het ijzergehalte in het bloed snel weer op peil.

Normale arbeid
Zware arbeid

100
50
100
200
Paard Pony
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Heb je wel eens zweet geproefd? Dat is hartstikke zout. Als een
paard zweet, verliest hij daarmee niet alleen vocht. Dat bevat
ook zogenaamde ‘electrolyten’ of lichaamszouten, zoals natrium,
chloride en kalium. Die spelen een belangrijke rol in de waterhuishouding van een lichaam. Zonder deze zouten geen zweet.

Je kunt je paard keukenzout geven maar het is gemakkelijker om
een speciale electrolytenmix door het voer te mengen. Pavo Elyte
bevat niet alleen natriumchloride, maar ook andere lichaamszouten die je paard door het zweten verliest.
Voor recreatiepaarden is 100 gram Pavo E’lyte per dag genoeg,
bij zware training of extreme temperaturen wordt 200 gram per
dag geadviseerd. Geef Pavo E’lyte vóór je een inspanning van
je paard verlangt, zodat hij er optimaal van kan profiteren. Voor
overdosering hoef je niet bang te zijn. Krabbenborg: “Gebruik het
alleen in de zomer als het warm is. Of daarbuiten voor een hele
zware training. Het zout komt er via het zweet uit. Een overschot
wordt uitgeplast. Dus als je ziet dat je paard een erg natte stal
krijgt, kun je iets minderen.” Vergeet niet om je paard in alle gevallen te voorzien van onbeperkt vers water. Het vocht moet ook
worden aangevuld en van dat zout krijgt hij meer dorst.

Zweetscore tabel
Zweetscore

Wat zie je aan je paard

Zweetverlies gem. paard

1

Onder het zadel is het nog
gedeeltelijk droog en deels
vochtig en plakkerig. De hals
is plakkerig en de flanken
zijn iets donkerder dan
normaal.

Zoutverlies/dag

Vul aan met

1 – 4 liter

2–7

theelepels

50 gr E’lyte

2

Onder het zadel en op de
hals is het nat. Hier en daar
schuim langs het zadel, waar
de teugels de hals raken en
tussen de achterbenen.

4 – 7 liter

7 – 12 theelepels

100 gr E’lyte

3

Onder het hoofdstel, op de
hals en de flanken is het
paard zichtbaar nat met hier
en daar schuimplekken.

7 – 9 liter

12 – 16 theelepels

150 gr E’lyte

4

Hals en flanken zijn helemaal nat. Natte plekken
boven de ogen. Wit schuim
tussen de achterbenen.

9 – 12 liter

16 – 21 theelepels

200 gr E’lyte

5

Zie zweetscore 4 en er
druppelt zweet van boven
de ogen en de buik.

12 – 18 liter

21 – 32 theelepels

250 gr E’lyte

Zo ziet het eruit

600 kg	 300 kg

Bron: Zeyner et.al. 2013 Scoring of sweat losses in exercised horses.

Meer informatie op www.pavo.nl

Meer informatie op www.pavo.nl
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Pavo HealthBoost
de opkikker voor ieder paard
Voor: futloze paarden / paarden die wat meer energie kunnen gebruiken

10 kg

Soms zit je paard niet lekker in zijn vel, bijvoorbeeld na ziekte, na een zware
prestatie of tijdens het verharen. Dan is Pavo HealthBoost een krachtige opkikker
die de algemene weerstand verhoogt en extra energie geeft. Dit product ondersteunt het
evenwicht in de darmen en is rijk aan snel beschikbare energie. Pavo HealthBoost is zeer
geschikt voor senioren en paarden die een achterstand in conditie hebben om wat voor
reden dan ook.
ondersteunt het afweersysteem
met gistcultuur en lecithine

ondersteunt het evenwicht in de
darmen

Productspecificaties
Voedingsadvies gram/dag

250

125
PAARD Pony

Samenstelling

Vitamine gehaltes (per kg)

Luzerne, Tarwevoerbloem,
Soja-eiwitconcentraat,
Lijnzaadschilfers, Lecithine,
Gist, Dextrose, Maïskiemolie

Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B12
Vitamine C

Lecithine
Gist

600 kg	 300 kg

6 g/kg
8,0 g/kg

75.000 IE
12.600 IE
1.200 IE
120 mg
120 mg
80 mg
1.000 mcg
3.000 mg

Choline
Foline	
D-Biotine

2.400 mg
32 mg
4.000 mcg

Mangaan
Kobalt
Selenium
Jodium

260 mg
2 mg
1,0 mg
2,0 mg

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Koper
Ijzer
Zink

160 mg
660 mg
800 mg

Pavo MultiVit15
voor een gezonde uitstraling

3 kg

Voor: alle paarden die een beetje extra kunnen gebruiken / paarden die moeite hebben met seizoenswisselingen
We streven allemaal naar een gezond, glanzend en levendig paard. Maar er zijn van die
momenten waarop je ziet dat jouw paard nét een beetje extra nodig heeft. Met Pavo
MultiVit 15 geef je jouw paard de juiste ondersteuning om weer topfit te worden. Dit complete vitaminensupplement bevat een breed spectrum vitaminen en anti-oxidanten, zoals
vitaminen A, E en C.
compleet vitaminensupplement

		

bevat anti-oxidanten zoals
vitaminen A, E en C

Voedingsadvies gram/dag

Productspecificaties
Samenstelling

Vitamine gehaltes (per kg)

Luzerne, Tarwevoerbloem,
Dextrose, Maïskiemolie

Bèta-caroteen
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine B1

Meer informatie op www.pavo.nl

500 mg
350.000 IE
35.000 IE
7.500 IE
400 mg

Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B12
Vitamine C
Choline
Foline	
D-Biotine

400 mg
200 mg
3.000 mcg
14.000 mg
10.000 mg
80 mg
10.000 mcg

100

50
Paard Pony
600 kg	 300 kg

		
		
		
			

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om mensen
en paarden op te leiden. Spieren bouw je niet op door alleen
te trainen en gelukkig kan ik dankzij mijn werk een
goed voeradvies geven. Als ik dan later de positieve reacties
terug hoor kan ik daar zo blij van worden.
Zowel voor de ruiter als voor het paard!

Conny V ersendaa l
accountmanager

Meer informatie op www.pavo.nl
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Pavo MuscleBuild

19,4

13,1

14,4

13,4

14,7

14,4

13,6

13,0

9,3

8,6

7,6

11,5

8,2

9,6

6,5

11,3

9,2

7,8

7,2

0,59

1,35

0,91

1

0,92

1,02

1

0,94

0,9

0,65

0,6

0,53

0,8

0,57

0,67

0,45

0,78

0,64

0,54

0,5

Ruw eiwit %

11

11

11,5

12

11,5

11

10,5

14

10

16

15

15

20

17

16

13

21

11

12

11,5

11,5

20

11

11

15

12

30

20

19

20

8

22

14

9,5

30

VREp %

8,5

8

8

9

8,5

7,8

6,8

11

4,2

13

11,5

12

16

14

13

9

18,8

7,5

10

9

8,5

16,8

9

8,5

11

9

7,5

16

15

15

6

14

10

6,5

21

Ruw vet %

3

3,5

3

5,2

3,5

3

2,4

6,5

0,7

7,5

8

3,5

5,5

5

4

3,2

16

4

9

5

6

18

5

6

3,5

3

3

3

7

4,5

1

9

3

3,5

4

Ruwe celstof %

13

12

14

19

14

15

26

24

16

15

7

10

9

9

9

16,7

0,02

10

11

10

9

7,5

9

9,5

15

12

12

9

14

18

14

12

17

13

20

Ruw as %

8

7,5

8

9,5

8

12

9

10

9

7,7

7

8

8

8

8

18

7

8

8

8,5

8

8,9

10

7,3

11

24

9

7

22

10

32

8

10

34

8
18

Pavo NervControl

Pavo Mobility

Pavo MuscleCare

8,5

0,93

Pavo VitalComplete

Pavo GranenCompleet

13,4

0,89

Pavo Fertile

Pavo Gold E

12,8

0,9

Pavo BiotinForte

Pavo TopSport

13

0,92

Pavo E‘lyte

Pavo EnergyControl

13,2

0,87

Pavo HealthBoost

Pavo SportsFit

12,6

0,86

Pavo Eplus

Pavo AllSports

12,4

0,83

Pavo Multivit 15

FoalMilk

12

0,8

Pavo Triple P

Pavo Podo®Care

11,5

0,54

Pavo Podo®Grow

7,8

0,7

Pavo Podo®Start

10,1

0,84

Pavo Podo®Lac stal

Pavo Care4Life

12,1

0,8

Pavo Podo®Lac weide

Pavo DailyPlus

11,5

0,85

Pavo SlobberMash

Pavo SummerFit*

12,3

0,85

Pavo 18Plus

Pavo Liga

12,3

0,79

Pavo SpeediBeet

Pavo Nature‘s Best

11,3

EWpa eenh / kg

Pavo Cerevit

Energie waarde DE MJ/kg

Pavo BasicPlus

Pavo Condition

Ingrediënten

% of Si / kg product

Suiker %

7

4

6

2,4

6

6

9

4,7

5

5

7

7

9

10

9

8

49

6

4,5

4,5

6

5

6

3

3

3

3

3

2

3

7

3

3

4

Zetmeel %

22

32

22

16

21

16

3,2

4,7

-

17

29

25

18

18

24

5

0,4

30

27,5

33

29

16,5

30

36

14

13

12

21

7

5

5

11

13

7

4

Lysine g

5

4,7

4,7

4,7

5

4,8

4,7

6

3,2

7,5

5,5

6,5

10

8

7

5,5

16

4,5

5,1

5

5

9,8

5

4,3

6

5

4,4

30

5,3

9,5

3,5

8

6,2

3,7

7

Methionine g

1,6

1,5

1,8

1,8

1,8

1,7

1,8

1,9

1,5

2,1

2,5

2,5

3,3

2,5

2,6

1,7

5

1,6

1,8

1,7

1,8

3,1

1,8

1,7

1,9

1,6

1,4

10

50

2,75

1

50

1,9

1,2

2

Calcium %

0,9

0,9

0,9

1,1

0,8

1,7

0,6

1,3

0,7

0,8

0,8

0,9

1

1

1,2

1,4

0,9

1

0,9

0,9

0,9

0,9

2

0,8

1,4

1,3

0,9

0,7

1,25

1,3

0,7

1,2

1,2

8

1,2

Fosfor %

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

0,1

0,5

0,5

0,4

0,5

0,7

0,6

1,4

0,7

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,45

0,4

0,8

2,7

0,5

0,7

2,2

0,5

0,3

0,6

0,5

0,5

0,3

Natrium %

0,5

0,4

0,5

0,4

0,5

0,6

0,1

1

0,2

0,4

0,5

0,5

0,5

0,3

0,3

0,2

0,65

0,6

0,7

0,6

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,6

1,5

0,7

0,05

0,2

15

0,07

0,3

1,5

0,2

Kalium %

1,2

1,1

1,2

1,4

1,2

1,4

2,1

1,4

1,1

1,2

0,9

1,2

1,3

1,2

1,2

2

1,5

1,1

1

1

1

1,2

1

0,7

1,5

1,2

1,2

1,2

1,3

1,8

4

1,3

1,7

1,4

1,3

Magnesium %

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,9

0,3

0,6

0,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

2,3

0,1

0,5

0,6

0,6

0,5

0,7

0,75

0,6

0,2

3,5

0,2

0,1

4

0,2

1

0,2

0,2

3,5

0,1

Vitamine A IE

10.625

10.625

12.500

12.500

17.750

108.000

-

32.000

-

22.500

12.500

15.000

18.750

25.000

25.000

30.000

25.000

15.000

15.000

15.000

16.500

15.000

23.000

15.000

350.000

-

-

-

-

75.000

-

-

-

187.500

-

Vitamine D3 IE

1.870

1.870

2.200

2.200

2.725

14.400

-

3.600

-

3.225

2.100

2.200

2.825

3.000

3.000

20.000

3.000

2.500

2.500

2.500

2.750

2.500

3.880

2.500

35.000

-

-

-

-

12.600

-

-

-

40.000

-

Vitamine E IE

170

170

200

200

400

2.878

-

600

-

500

165

300

500

300

300

1.250

100

400

400

400

440

750

750

400

7.500

24.000

5.000

-

-

1.200

-

-

10.000

7.500

-

Vitamine B1 mg

13

13

15

15

20

200

-

50

-

24

15

15

19

25

25

100

8

16

20

20

18

20

25

20

400

-

-

-

400

120

-

-

-

400

-

Vitamine B2 mg

13

13

15

15

20

200

-

40

-

26

15

15

19

30

30

125

8

16

20

20

18

20

25

20

400

-

-

-

400

120

-

-

-

400

-

Vitamine B6 mg

9

9

10

10

12

135

-

20

-

15

10

10

13

15

15

75

6

10

12

12

11

12

16

12

200

-

750

-

200

80

-

300

-

250

-

128

128

150

150

190

2.000

-

500

-

220

150

150

195

200

200

1.000

50

175

200

200

200

200

270

200

3.000

-

-

-

6.000

1.000

-

-

-

3.500

-

-

-

-

-

-

360

-

500

-

250

200

-

-

-

-

4.000

100

-

500

500

-

500

-

500

14.000

14.000

4.000

14.000

-

3.000

4.000

50

5.000

5.000

4.000

Choline mg

250

250

275

275

400

900

-

500

-

250

275

500

500

600

600

3.000

250

350

500

500

500

500

800

500

10.000

-

620

-

-

2.400

-

-

-

10.500

-

D-biotine mcg

213

213

250

250

395

3.600

-

500

-

550

250

250

325

700

700

3.500

-

300

300

300

330

300

500

300

10.000

-

-

-

-

4.000

-

200.000

-

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400

-

-

-

-

-

-

-

-

500

-

-

-

-

-

-

4.000

-

-

Vitamine B12 mcg
Vitamine C mg

Beta-caroteen mg
Lecithine g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

20

6

-

40

-

-

Foline mg

6

6

7

7

10

68

-

15

-

13

7

10

12

15

15

50

1

8

8

8

9

8

12

8

80

-

-

-

-

32

-

-

300

225

-

Koper mg

34

34

40

40

50

360

-

80

-

60

20

55

65

60

60

280

8

45

45

45

50

45

70

45

-

-

-

-

-

160

-

800

250

800

-

Ijzer mg

77

77

90

90

120

612

-

150

-

155

90

100

125

175

175

650

95

100

100

100

110

100

155

100

-

-

-

-

-

660

-

-

-

1.500

-

Zink mg

136

136

160

160

186

1.800

-

250

-

235

100

160

200

250

250

800

70

160

160

160

175

160

255

160

-

-

-

-

-

800

-

4.000

1.300

2.500

-

Mangaan mg

68

68

80

80

113

450

-

150

-

150

80

110

133

180

180

500

55

90

90

90

100

90

140

90

-

-

-

-

-

260

-

-

1.100

1.300

-

Selenium mg

0,38

0,38

0,45

0,45

0,53

5

-

0,9

-

0,6

0,35

0,4

0,52

0,5

0,5

1,25

0,3

0,5

0,45

0,45

0,55

0,45

1

0,45

-

4

-

-

-

1

-

-

-

7

-

Jodium mg

0,7

0,4

0,9

0,5

1

7

-

1,5

-

1,2

0,5

0,9

1,2

0,9

0,9

5

1

1

0,5

0,5

1,1

0,5

2,0

0,5

-

-

-

-

-

2

-

-

-

20

-

Cobalt mg

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

5

-

1

-

0,7

0,5

0,5

0,6

0,7

0,7

-

-

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,8

0,5

-

-

-

-

1,5

2

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140

-

8

-

12

-

-

-

Gist g

* Eén Pavo SummerFit koek weegt 140 gram. Deel de gehaltes in de tabel door 7,2 voor de gehaltes per koek.

Meer informatie op www.pavo.nl

Organisch gebonden sporenelementen

Organisch selenium

(deels) natuurlijke vitamine E

Meer informatie op www.pavo.nl
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·

Pavo Cereals

Pavo TopSport

·

Pavo Gold E

Pavo EnergyControl

Pavo Triple P

Pavo SportsFit

Pavo AllSports

FoalMilk

Pavo Collostrum

·
·

SOS Kit

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pavo Podo®Care

·

Pavo Podo®Grow

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pavo Podo®Start

·

Pavo Podo®Lac

Pavo SummerFit

·

Pavo SlobberMash

Pavo Liga

·

Pavo 18Plus

Pavo Nature‘s Best

·

Pavo SpeediBeet

Pavo Condition

·

Pavo Care4Life

Pavo Cerevit

·

Pavo DailyPlus

Pavo BasicPlus

Toepassingstabel

Type paard
Paarden die niet werken
Senioren (18+)
Pony’s

·

·
·

·
·
·

Sobere rassen

·

Nerveuze / stressgevoelige paarden

·

·

Moeilijke eters
Magere paarden / conditieachterstand

·
·

Te dikke paarden
Gevoelig voor hoefbevangenheid

·

·
·

Herstellende paarden
Paarden die niet tegen haver kunnen

·

·

·

·

Gebitsproblemen
Paarden zonder weidegang
Futloze paarden

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

·
·
·
·
·
·

·
·

·

·

·

·
·

·
·

·
·

·

Type arbeid
Recreatieve arbeid
Dressuur - basissport
Dressuur - topsport
Endurance
Eventing
Western -reining
Western - pleasure
Mennen - marathon
Springen - basissport
Springen - topsport
Draf / rensport

·

·

·
·

·
·

·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dragende / lacterende merries
Jonge veulens (<8maanden)
Jonge paarden (8mnd -3 jaar)
Keuringsklaar maken
Paarden op graanrantsoen

Meer informatie op www.pavo.nl

·

·

·
·

·

·

·

·

·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

·
·
·

·
·
·
·

·

·
·
·

·
·

·

·
·
·

·
·
·

·

·
·

·
·
·
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Wat betekent kwaliteit bij Pavo?

Dopingvrij
De grondstoffen die Pavo verwerkt in haar producten zijn
dopingvrij. Dat betekent dat er geen ingrediënten worden
gebruikt die op de lijst met verboden middelen staan of
waarvan bekend is dat ze een positieve bloeduitslag zouden
kunnen geven.

HOE WEET JE
WAT GEZOND IS

?
d
r
a
a
p
w
u
o
voor j

De lijsten met niet toegestane middelen wijzigt regelmatig
en is ook niet in alle landen gelijk. Pavo werkt daarom continue aan het optimaliseren van haar voer opdat het voldoet
aan alle dopingeisen.
Start je internationaal en weet je niet zeker of een bepaald
product is toegestaan, neem dan contact op met Pavo via
voeradvies@pavo.nl of +31 (0) 485 490 702

Kwaliteit
Voeding moet van de hoogste kwaliteit zijn. Bij voedingsproducten voor mensen is dat vanzelfsprekend. Wij vinden
dat dit net zo goed geldt voor paardenvoeding. Daarom
voldoen de productieprocessen, grondstoffen en producten
aan een aantal kwaliteits- en garantiesystemen:

GMP+
Good Manufacturing Practice (GMP) is een internationaal
schema voor het borgen van de diervoederveiligheid in alle
schakels in de keten.

SecureFeed
Secure Feed is de organisatie die namens 86 diervoederbedrijven de veiligheid van aan hen geleverde grondstoffen
beheerst. Daarvoor werken Secure Feed deelnemers op
meer dan 6 punten samen om de veiligheid van hun grondstoffen te verzekeren.

Pavo heeft zorg voor de gezondheid van paarden en geeft antwoord
op al jouw voedingsvragen. Met gezonde producten, service en advies.
Voor jouw persoonlijke advies: voeradvies@pavo.net
0900-7227336

Pavo, het antwoord op jouw voedingsvragen

Meer informatie op www.pavo.nl

www.pavo.nl
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8 714765 908724
Arjan Smits
Accountmanager Noord en Oost Nederland
+31 (0)6 55 70 16 33
arjan.smits@pavo.net

Didier Spinelli
Accountmanager Retail België
+32 (0)477 369 452
didier.spinelli@pavo.net

Conny Versendaal
Accountmanager Midden en West Nederland
+31 (0)6 55 70 16 31
conny.versendaal@pavo.net

Dany van Moer
Accountmanager Professionele Paardenhouderij
+32 (0)475 426 683
dany.vanmoer@pavo.net

Gerbert Boeijen
Accountmanager Zuid Nederland
+31 (0)6 30 53 90 79
gerbert.boeijen@pavo.net

Ludo Beets
Verkoopleider België
+32 (0)477 465 595
ludo.beets@pavo.net

Jan Vrielink
Verkoopleider Nederland
+31 (0)6 54 35 81 53
jan.vrielink@pavo.net

Deze brochure wordt je aangeboden door:

Pavo Nederland
Postbus 180
5830 AD Boxmeer
0485 – 490 700

Pavo België
Zuidkaai 6
8770 Ingelmunster
051 – 335 108

voeradvies@pavo.net
info@pavo.nl

voeradvies@pavo.net
info@pavo.be
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