
Bescherm de waarde 
van uw veulen – 
verlaag het risico 
op OCD

Wetenschappelijk 
bewezen werking …
... speciaal voor veulens in het 
eerste levensjaar

Pavo Podo®Care
voedingssupplement voor 
jonge veulens tot 12 maanden

Fokkers, let op: 
Pavo verloot drie dekkingen ter
waarde van elk maximaal 1.500 euro!

Uitgave 01/2012

In de periode maart 2009 tot sep-
tember 2011 heeft Pavo in samen-
werking met de Gezondheidsdienst 
voor Dieren en de Faculteit Dier-
geneeskunde een groot onderzoek 
uitgevoerd.

Interview Dr. Counotte De experts

voedingssupplement voor jonge veu-
lens tot 12 maanden: 
• Lagere kans op OC/OCD bij 12 
maanden!

• Wetenschappelijk bewezen resultaat
• Ondersteunt het botmetabolisme

Pavo Podo®Care

Dit zeggen de kenners:
• Christoph Hinkel
• Hans van Tartwijk
• Bert Wichers

Dit voedingssupplement met Podo®-mineralen is speciaal ontwikkeld voor jonge veulens tot 12 maanden. De wer-
king is wetenschappelijk bewezen*. Pavo Podo®Care ondersteunt het botmetabolisme en verlaagt daarmee de 
kans op het ontstaan van OC/OCD met een factor 4! Het geheim zit in de juiste verhouding van calcium, magne-
sium en fosfor, en de speciale vorm waarin deze stoffen worden aangeboden. Tevens zorgt Pavo Podo®Care voor 
een evenwichtige groei en verbetert het de doorbloeding. Met dit supplement geeft u uw veulen de best mogelijke 
start op weg naar een gezond paard!

* Het onderzoek is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (Deventer) in samenwerking met de 
Faculteit voor Diergeneeskunde in Utrecht (2011).

Pavo Podo®Care
voedingssupplement voor jonge veulens tot 12 maanden

 Lagere kans op OC/OCD bij 12 maanden!
 Wetenschappelijk bewezen resultaat
 Ondersteunt het botmetabolisme
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Vitamine K3  20 mg / kg
Vitamine C  4000 mg / kg
D-biotine 3.500 mcg / kg
Koper  280 mg / kg
IJzer  650 mg / kg
Zink  800 mg / kg
Mangaan  500 mg / kg
Kobalt  2,5 mg / kg
Selenium  1,25 mg / kg

in zeer goed opneembare vorm

GeHaLTes Per kG PrODuCT
ruw eiwit 13,80 %
ruw vet  2,30 %
ruwe celstof  16,70 %
ruw as  15,80 %
Calcium  0,86 %
Fosfor 1,42 %
Magnesium  2,30 %
Vitamine A  30.000 IE / kg
Vitamine D3 20.000 IE / kg
Vitamine E  1.250 mg / kg

organisch gebonden spoorelementen

Contact
Pavo Nederland
Postbus 180, 5830 aD Boxmeer
Tel: 0485 589 933
Fax: 0485 589 287
groomingteam@pavo.nl 

Pavo verloot drie dekkingen ter waarde van elk 
maximaal 1.500 euro! De winnaars mogen zelf 
beslissen welke hengst het beste bij hun merrie
past. De voorwaarden en de lijst van deelne-
mende hengstenhouders vindt u via internet 
onder www.pavo.nl. 

Fokkers, let op: 
maak een kans op uw droom-
veulen!

NIeuW 

Pavo België
Westkaai 21, 2170 Merksem
Tel: 036 409 409
Fax: 036 409 410
groomingteam@pavo.be

 

Niet lekker – geld terug
Pavo Podo®Care is onderdeel van het assortiment voedingssupplementen van Pavo, dat 
niet alleen maar gezonde, maar ook lekkere oplossingen biedt. Pavo beveelt aan om met 
het voeren van Pavo Podo®Care zo vroeg mogelijk te beginnen. Pas vanaf een leeftijd van 
ongeveer drie maanden, zal het veulen het supplementvoer werkelijk goed eten. Mocht uw 
veulen het voer tegen de verwachting in niet lusten, dan vergoeden wij u de gehele aan-
koopprijs. Meer informatie op www.pavo.nl.

www.pavo.net



De samenstelling van de voedingsstoffen in 
de merriemelk is vrijwel 100% genetisch be-
paald, waardoor men deze met voeding weinig 
kan sturen. Vandaar dat het uiterst belangrijk 
is om jonge veulens vanaf het begin te onder-
steunen.

Merriemelk niet beïnvloedbaar

Het succesrecept van Pavo Podo® bestaat al 
sinds 15 jaar. Het is gebaseerd op onderzoeks-
resultaten uit de hele wereld en wordt conti-
nu aangepast. 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 bottengroei is.

De stelling bij deze proef luidde: “Paarden  
krijgen via de voeding voldoende calcium.  
Het probleem is de voorziening van fosfor en 
magnesium.” 
Daarom hebben wij een voedingssupplement 
met zeer goed beschikbare magnesium- en 
fosforbronnen (organisch gebonden) samen-
gesteld, waarvan de verhouding optimaal op 
de behoefte van het jonge paard is afgestemd.

Het succesrecept van 
Pavo Podo®

Bescherm de waarde van uw 
veulen – verlaag het risico 
op OCD
In de eerste weken van zijn leven groeit een warmbloed veulen heel snel 
en komt per dag ca. 1 kg aan. In de eerste twaalf maanden is dat gemiddeld 
500g per dag. een gezonde groei van de botten is bij deze zeer snelle ont-
wikkeling geen vanzelfsprekendheid, maar moet op doordachte wijze wor-
den ondersteund. 

Het moderne (warmbloed)paard is veel groter dan de oerpaarden die 65 
miljoen jaar geleden op aarde rondliepen. Ze zijn relatief vroeg rijp en snel 
volwassen in het lichaam zodat ze op jonge leeftijd actief in de sport kun-
nen presteren. Deze veranderde omstandigheden brengen voor paarden 
een aanzienlijk risico met zich mee. Tel daarbij op dat een sportpaard geen 
enkel foutje in het beenwerk mag laten zien en het is duidelijk dat extra on-
dersteuning in de groeifase nodig is.

Osteochondrose (OC) en osteochondrose dissecans (OCD) zijn botaandoe-
ningen, die bij dieren, maar ook bij mensen kunnen optreden. Men spreekt 
van OC, als minuscule scheurtjes in het kraakbeen van het bot ontstaan en 
van OCD, als zich kleine deeltjes van het verbeende kraakbeen losmaken. 
Dat kan tot pijn en kreupelheid bij het paard leiden. een paard met OC/OCD 

vermindert sterk in waarde. 

Bij de vorming van kraakbeen op de botten spelen diverse 
factoren een rol. Naast de genetische aanleg beïnvloeden 
vooral voeding en beweging de optimale ontwikkeling van 
de botten.

Bij de voeding speelt de voorziening van energie (zie het 
infokader zetmeel), evenals van mineralen en sporenele-
menten een belangrijke rol. 
 

De belangrijkste stoffen zijn:
• mineralen - calcium, fosfor, magnesium
• sporenelementen – koper, zink, mangaan
• vitamines - vitamine D, K

Reageer op tijd
Zolang de groeischijven van botten nog niet gesloten zijn 
kan een veulen beschadigingen in gewrichten herstellen. 
Zijn ze eenmaal 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.

Het is normaal dat bij paarden microtrauma‘s in de ge-
wrichten optreden. een microtrauma is een kleine be-
schadiging in het gewricht, dat al kan ontstaan als een 
veulen bijvoorbeeld ongecoördineerd opstaat of bokke- 
sprongen in de weide maakt. In veel gevallen repareert het 
lichaam deze groeistoringen zelf. echter, ca. 45% van alle 
veulens vertonen een OC/OCD-aandoening.

Microtrauma

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

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

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)
• indien nodig vanaf de 8e levensweek ca. 0,75 - 1,5 kg/dag Pavo Podo®start  
 bijvoeren (met kleine beetjes beginnen)
• 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 ondersteu-
 nen met 200 gram Pavo Podo®Care per dag tot aan de leeftijd van 1 jaar.

Tip
Wanneer het veulen erg snel groeit en de merrie vanwege een hoge melkgift 
vermagert, kunt u omschakelen naar Pavo energyControl. De merrie blijft goed 
in conditie en het veulen groeit niet te snel. Voor beide is dat gezonder.

Weten wat uw veulen eet
Bijvoeren met krachtvoer of supplementen is altijd een aanvulling op het totale
rantsoen. Zorg dus dat u weet wat uw veulen per dag binnen krijgt. Het is zinvol
regelmatig een analyse te laten maken van uw ruwvoer. alleen dan is voeren 
met beleid mogelijk.

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.

 

komen merrie en veulen‘s avonds in de stal, dan is het 
voor u goed mogelijk om uw veulen met behulp van een 
speciaal veulenbakje te voeren. De opening van dit bakje 
is voor de veulenmond groot genoeg, maar voor de mer-
rie te klein. 

Voor veulens die buiten blijven kan men bijvoorbeeld een 
gedeelte van de weide afscheiden, waarbij er alleen een 
doorgang voor het veulen is. 

Voertip

Persoonlijk advies van het Pavo-GroomingTeam©

Wil je speciaal advies op maat van onze voedingsexperts, neem dan contact op 
met het GroomingTeam©. Deze deskundigen hebben verstand van paarden en 
van voeding en helpen je graag verder. 
Nederland:  0900-paarden (7227336) of groomingteam@pavo.nl
België:  036 409 409 of groomingteam@pavo.be
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kijken we een niveau dieper naar 
de resultaten van het onderzoek, 
dan blijkt in het tweede onder- 
zoek, met de veulens van 5 – 12 
maanden, de grootste verbete-
ring op te treden in het knie-
gewricht. Mogelijk is dit effect 
te verklaren omdat rond deze 
leeftijd de groeischijven in de 
knieën sluiten. Dit is belangrijk 
om te weten omdat OC/OCD in 
het kniegewricht erg moeilijk te 
opereren is.

Grootste effect in de 
knieën 

 

“Natuurlijk ga je ervoor om een hypothese te bewijzen. Maar als dat lukt, ben ik toch 
altijd weer verbaasd. en blij verrast.” aan het woord is Dr. Guillaume Counotte, toxico-
loog bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer. Hij stond aan het hoofd 
van het team dat het opzienbarende OCD-onderzoek heeft gedaan.

Wat doet de GD precies?
“De GD is in 1919 opgericht om dierhouders en dierenartsen te helpen met dierge-
zondheid. Het is geen overheidsinstantie, maar een zelfstandige organisatie, die 
zowel dierenartsen als individuele eigenaren van advies voorziet. Daarnaast wordt 
onderzoek gedaan om kennis over diergezondheid te vergroten. Dat gebeurt vaak in 
samenwerking met andere organisaties, bijvoorbeeld universiteiten. soms omdat we 

een concrete vraag krijgen, maar een maatschappelijke ontwikkeling kan ook de aanleiding zijn, bij-
voorbeeld een naar Nederland oprukkende dierziekte. In ons uitgebreide laboratorium worden jaar- 
lijks vele miljoenen analyses gedaan op bloed, mest, voer en water. Daarnaast is de GD gespeciali-
seerd in sectie- en spermaonderzoek.”

Wat is uw vakgebied?
“Ik ben toxicoloog, ik houd me bezig met de chemische kant van biologie. Niet met virussen of bac-
teriën, maar meer met de invloed van stoffen in voeding en water op de gezondheid. Neem botont-
wikkeling. Mensen denken vaak dat bot een soort beton is. Maar het is een levend organisme, waar je 
met voeding de nodige invloed op kunt uitoefenen. Hoe je dat kunt sturen, dat is één van de dingen 
waar ik me in verdiep.”

Wat is het meest opzienbarende resultaat van het OCD-onderzoek?
“Het supplement heeft effect. We hadden gehoopt biomarkers te vinden, waardoor we op de leeftijd 
van 6 tot 8 weken na een bloedproef zouden kunnen aangeven welke veulens wat voor supplement 
nodig hebben, maar zo werkt het helaas niet. We kunnen de botontwikkeling wel bijsturen, maar het 
is niet precies duidelijk wat het bij ieder dier doet.”

Zijn de resultaten betrouwbaar?
“absoluut. Het onderzoek is wetenschappelijk correct uitgevoerd, met voldoende veulens bij verschil-
lende bedrijven en met dubbelblinde proeven. De ene helft van de dieren kreeg een pasta met het 
supplement, de andere helft kreeg zo’n zelfde middel, maar dan met een placebo. alle monsters en 
foto’s zijn anoniem beoordeeld.”

Wat betekent dit voor paardenhouders?
“Dat ze de kans op OCD kunnen verminderen door dit supplement vanaf jonge leeftijd aan hun veu-
lens te geven. Deze werking is overigens niet gegarandeerd. Het ontstaan van OCD heeft ook met 
genetische aanleg en voldoende vrije beweging te maken. Maar het is weer een stap in de goede 
richting.”

Guillaume Counotte
Gezondheidsdienst 
voor Dieren (GD)

“Fijn dat we vonden wat 
we hoopten te vinden”
De man achter het OCD-onderzoek: 
Dr. Guillaume Counotte

Veulens van 8 weken met OC/
OCD hebben een lager magne-
siumgehalte in het bloed dan 
veulens zonder afwijkingen.
Het onderzoek toont aan dat je 
het magnesiumgehalte in het 
bloed sterk positief kunt beïn-
vloeden door vroegtijdig Pavo 
Podo®Care te voeren. Magne-
sium is niet alleen nodig voor 
de botontwikkeling, maar is 
betrokken bij het ontspannen 
van spieren en het verbetert 
de algemene doorbloeding in 
het lichaam. Het herstel van 
zogenaamde microtrauma’s 
verloopt dan veel soepeler

Magnesium in het bloed

 Wetenschappelijk bewezen werking – 
met name voor veulens in het eerste 
levensjaar
In de periode maart 2009 tot september 2011 heeft Pavo in samenwerking met de Gezondheidsdienst voor 
Dieren en de Faculteit Diergeneeskunde een groot onderzoek uitgevoerd naar OC/OCD met als belang-
rijkste onderzoeksvraag: 
Is het mogelijk de kans op het ontstaan van OC/OCD te verlagen door toediening van een supplement aan 
jonge veulens tot 1 jaar? 

Het onderzoek bestond uit 2 delen
• Onderzoek 1 : 63 warmbloedveulens van 0 - 5 maanden 
• Onderzoek 2: 52 warmbloed veulens van 5 - 12 maanden
De veulens stonden op een 6- tal bedrijven. Binnen elk bedrijf kreeg de helft van de veulens (gerando-
miseerde groep) een voedingssupplement, de andere helft niet. De veulens zijn geröntgend en gescoord op 
het voorkomen van OC/OCD. 

Resultaten van hetOC/OCD-onderzoek:
• extra toediening van het voedingssupplement verlaagt de kans op het ontstaan van osteochondrose met  
 een factor vier bij een leeftijd van twaalf maanden (odds ratio).

Toelichting van het resultaat: aangezien bij het ontstaan van OC/OCD meer factoren dan de voeding  
alleen een rol spelen, spreekt men bij de resultaten altijd van „de kans op ontstaan van OC/OCD“. 

 Onderzoek 1: 63 warmbloedveulens van 0 - 5 maanden
Zonder Podo®Care: 45% van de veulens laat op een leeftijd van vijf maanden een OC/OCD in een van de 
gewrichten zien.
Met Podo®Care : Van de veulens die vanaf de geboorte tot aan de leeftijd van vijf maanden het
Podo supplement hebben gehad laat slechts 25% een OC/OCD in een van de gewrichten zien. Met Pavo 
Podo Podo®Care is het dus mogelijk de kans op OC/OCD met 20% te reduceren. Maar omdat de groei- 
schijven nog niet gesloten zijn kunnen foutjes worden hersteld in het lichaam. Daarom is onderzoek 2 opge-
start met oudere veulens. Hieruit kwamen de volgende cijfers: 

 Onderzoek 2: 52 warmbloed veulens van 5 - 12 maanden
Zonder Pavo Podo®Care: wordt geen voedingssupplement toegediend, dan is de kans dat een veulen op de 
leeftijd van twaalf maanden OC/OCD vertoont, nog altijd 45%. 
Met Pavo Podo®Care: wordt het voedingssupplement toegediend, dan is de kans dat een veulen op de 
leeftijd van twaalf maandenOC/OCD vertoont, nog slechts 30%.

www.pavo.net



Pavo aanbeveling:
• ondersteun uw veulen met Pavo Podo®Care
• begin er zo vroeg mogelijk mee

Zo vroeg mogelijk bijvoeren
De eerste zes maanden in het leven van uw veulen zijn met betrekking tot ontwikkeling van OC/OCD de belangrijkste maanden (zie 
infokader ‘Iedere drie maanden nieuwe botten’). Veulens zijn nieuwsgierig en beginnen al vroeg wat voer op te nemen. Daar zou u 
gebruik van kunnen maken door zo vroeg mogelijk met het voeren van Pavo Podo®Care te beginnen. Vanaf de derde levensmaand 
kunnen ze 200g supplementvoer per dag opnemen. 

• Als uw veulen zes weken oud is, geef hem dagelijks een handje vol Pavo Podo®Care.
• Is uw veulen drie maanden oud, verhoog het dan naar 200g per dag.
• Voer 200 gram per dag tot een leeftijd van 12 – 15 maanden
• Als bijvoeren met krachtvoer nodig is, begin dan met Pavo Podo®start.
• Wanneer u 1 kg Pavo Podo®start per dag voert kunt u stoppen met het voeren van Pavo Podo®Care.
• Krijgt uw veulen ander krachtvoer dan Pavo Podo®start, blijf in dat geval ondersteunen met Pavo Podo®Care

Wat betekent het voor u als paardenbezitter?

 

Wie paarden fokt, weet: 
het juiste voer is de basis voor een gezonde ontwikkeling. Drachtige en lacterende merries hebben in deze 
intensieve periode extra ondersteuning nodig. Ook veulens, jaarlingen en jonge paarden in ontwikkeling 
hebben van sommige voedingsstoffen, vitaminen en mineralen meer, en van andere juist minder nodig dan 
volwassen paarden. Het Pavo fokkerij-assortiment dekt de behoeftes van fokmerries, veulens en opgroeien-
de paarden en zorgt voor de best mogelijke start in een gezond paardenleven! 

 

Christoph Hinkel, Chef Hengstenstation Paul schockemöhle:
„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.“

Hans van Tartwijk, lid fokkerijraad van het kWPN:
„Het kWPN heeft met een populatiescan wetenschappelijk aangetoond dat genetische aanleg een wezenlijke rol 
speelt bij het ontstaan van OCD. Pavo heeft met haar onderzoek nu ook het harde wetenschappelijke bewijs ge-
vonden dat het ontstaan van OCD actief via de voeding te beïnvloeden is. Dat is een echte doorbraak. Ik heb kennis 
genomen van het onderzoek en het zit heel degelijk in elkaar. Naast fokkerijmaatregelen kunnen we nu ook via de 
voeding het optreden van OCD terugdringen en dat is natuurlijk waar het ons allemaal om te doen is.“

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 het voorkomen van Osteochondrose 
op het bedrijf zelf aangepakt moet worden.“

uitspraken van paardenkenners…

Het kWPN wordt al meer dan 15 jaar onder-
steund door Pavo.

NIeuW

In de eerste maanden is de stofwisseling 
van de botten van veulens volkomen op de 
groei gericht. er vindt bijna geen afbraak van 
de botten plaats. Op de leeftijd van twaalf  
maanden heeft de stofwisseling in de  
botten het volwassen niveau bereikt. Nu vindt 
er zowel opbouw als afbraak van de botten 
plaats. De buitenste 4 millimeters van een 
bot zijn flexibel en worden om de 120 dagen  
compleet vervangen.

Iedere drie maanden nieuwe botten
De lacterende merrie geeft aan 
haar veulen via de melk enorm 
grote hoeveelheden calcium 
en fosfor door. Vanwege deze 
zogenaamde „drain“ verliest 
de merrie zeer veel mineralen. 
Vergeet niet om dit verlies te 
compenseren, om een verzwak-
king van het bottenstel van de 
merrie te voorkomen.

Vergeet uw merrie niet
Jonge dieren in de groei hebben 
eiwit nodig, als bouwsteen voor 
het lichaam. Pas wel op met teveel 
energie. Het voeren van veel zet-
meel (lees granen) is af the raden, 
omdat dit de groeisnelheid van jon-
ge veulens aanjaagt, wat weer een 
negatief effect heeft op de botont-
wikkeling.

Niet teveel zetmeel

Pavo Podo®Start – voor 
het jonge veulen

Pavo Podo®Grow – voor
het opgroeiende paard 

Pavo Podo®Lac – voor
de merrie 

Pavo Podo®Care – voor 
veulens in het eerste levensjaar


