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Pavo Podo®Care

Kosttillskott för unga föl upp till tolv månader

INNEHÅLLER PER KG
Råprotein
13,80 %
Råfett
2,30 %
Växttråd
16,70 %
Råaska
15,80 %
Kalcium
0,86 %
Fosfor
1,42 %
Magnesium
2,30 %
Vitamin A
30.000 IE / kg
Vitamin D3
20.000 IE / kg
Vitamin E
1.250 mg / kg
Vitamin K3
20 mg / kg
Vitamin C
4000 mg / kg
D-Biotin
3.500 mcg / kg
Kopper
280 mg / kg
Jäst
650 mg / kg
Zink
800 mg / kg
Mangan
500 mg / kg
Kobolt
2,5 mg / kg
Selen
1,25 mg / kg
Väl sammansatta mineraler
mycket lättupptagligt

 Minskad risk för OC/OCD
 Vetenskapligt bevisat resultat
 Hjälper till vid benets ämnesomsättning
Det här kosttillskottet med Podo®-mineraler har utvecklats speciellt för unga föl upp till tolv månader. Effekten
är vetenskapligt bevisad*. Pavo Podo®Care hjälper till vid benets ämnesomsättning och minskar på så sätt risken för OC/OCD med en faktor av fyra! Hemligheten ligger i det rätta förhållandet av kalcium, magnesium och
fosfor, samt i den särskilda form som dessa ämnen är tillgängliga i. Dessutom bidrar Pavo Podo®Care till en välbalanserad tillväxt och förbättrar blodcirkulationen. Med detta tillskott möjliggör du bästa möjliga start i ett sunt
hästliv för ditt föl!
* Undersökningen genomfördes 2011 av den holländska organisationen för djurens hälso- och sjukvård (i
Deventer) i samarbete med fakulteten för veterinärmedicin i Utrecht.

Inte gott – pengar tillbaka
Pavo Podo®Care är en del av Pavos sortiment av kosttillskott, som inte bara bjuder på
sunda utan även välsmakande lösningar. Pavo rekommenderar att påbörja utfodringen med
Pavo Podo®Care så tidigt som möjligt. Först när fölet är omkring tre månader gammalt,
kommer det verkligen att äta tillskottsfodret ordentligt. Skulle det då vara så att ditt föl mot
förväntan inte gillar fodret, så återbetalar vi hela köpesumman till dig.
Informations www.pavo.net

Du som är uppfödare:
Vinn chansen att få ditt drömföl!
Pavo lottar ut tre språngavgift till ett värde av
1 500 euro vardera! Vinnarna kan själv bestämma vilken hingst som passar bäst till deras sto,
och välja från vilken förärvare de vill ha sperma.
Listan över de deltagande hingsthållarna hittar
du på följande internetadress:
www.pavo.net

Kontakt:
Postbus 180
5830 AD Boxmeer
The Netherlands
Direktnummer: 0766-43 37 88
E-post: info@pavo.nu
www.pavo.nu
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Skydda värdet
på ditt föl – minska
risken för OCD
Vetenskapligt
bevisad effekt –
särskilt för föl under det
första levnadsåret

Pavo Podo®Care
Kosttillskott för unga föl
upp till tolv månader

För uppfödare:

En möjlighet för dig att få
ditt drömföl!

Interview Dr. Counotte

Uttalanden från hästexperter

Pavo Podo®Care

Under perioden från mars 2009 till
september 2011 genomförde Pavo en
omfattande studie kring ämnet OC/
OCD. Undersökningen 2011 genomfördes av den holländska organisationen
för djurens hälso- och sjukvård …

Utalanden från:
• Alfons Baumann
• Christoph Hinkel
• Hans van Tartwijk

Kosttillskott för unga föl upp till
tolv månader:
• Minskad risk för OC/OCD
• Vetenskapligt bevisat resultat
• Hjälper till vid benets ämnesomsättning

www.pavo.net

Skydda värdet på ditt föl –
minska risken för OCD
Under sina första levnadsveckor växer ett varmblodsföl mycket fort, och
ökar ungefär ett kilo i vikt per dag. Under de första tolv månaderna går det i
genomsnitt upp 500 gram per dag. Vid denna snabba utveckling är en sund
bentillväxt ingen självklarhet, utan kräver ett genomtänkt stöd.
Den snabba tillväxten hos våra moderna hästar och den relativt tidiga användningen inom sport innebär en betydande risk för hästar att insjukna i
OC eller OCD. Därtill kommer dagens krav på sporthästar, framför allt på
hästar som används i avel, att kunna visa upp en perfekt grund. Således är
det absolut nödvändigt med ett ytterligare stöd under tillväxtfasen.
Osteokondros (OC) och osteokondritis dissecans (OCD) är bensjukdomar
som kan uppstå hos djur, men även hos människor. Man talar om OC när det
uppstår mycket små frakturer i benbrosket, och om OCD när små delar av
det förbenade brosket lossnar. Detta kan leda till smärta och förlamningssymtom hos hästen. Värdet på en häst med OC/OCD sjunker.
Vid omvandlingen från brosk till ben spelar olika faktorer roll. Förutom de
genetiska anlagen så är det främst kost och motion som bidrar till en optimal benbildning.
När det gäller kosten så spelar försörjningen med energi (se informationsrutan om stärkelse) en betydande roll.
Lika viktiga är mineraler och spårämnen, som medverkar i
benets ämnesomsättning.
De viktigaste ämnena är:
• mineraler som kalcium, fosfor, magnesium,
• spårämnen som koppar, zink, mangan,
• vitaminer som vitamin D och K.

Mjölk från ston kan inte påverkas

0,5 - 1,0 år
0 - 6 månad
< 0 år

Reagera i tid
Skador i fölets leder kan endast avhjälpas så länge som
epifysfogarna ännu inte har slutit sig. Epifysfogarna sluter sig
först i benet i benen och sist i benet i bålen. I regel är den här
processen avslutad vid en ålder av ungefär två år.

Framgångsreceptet för Pavo Podo®Care har
redan funnits i femton år. Det grundar sig på
forskningsresultat från hela världen och anpassas kontinuerligt. Hemligheten bakom Pavo
Podo®Care ligger i makromineralerna, deras
förhållande och tillgänglighet. Ben byggs upp
med hjälp av kalcium, fosfor och magnesium.
Det är dock inte mängden utan den rätta kombinationen som är den avgörande faktorn för
en sund bentillväxt.
Tesen i studien lydde så här: “Hästar får tillräckligt med kalcium genom födan. Problemet
är försörjningen med fosfor och magnesium.“
Därför har vi sammanställt ett kosttillskott
med mycket tillgängliga källor av magnesium
och fosfor (organiskt bundna), vars förhållande har anpassats optimalt till den unga hästens behov.

Mikrotrauma
Det är normalt att det uppstår mikrotrauman i lederna på
hästar. Ett mikrotrauma är en liten skada i leden, som kan
uppstå bara genom att ett föl exempelvis reser sig på ett
osmidigt sätt eller hoppar och skuttar omkring i hagen.
I många fall reparerar kroppen dessa tillväxtstörningar
själv. Likväl uppvisar ungefär 45 procent av alla föl en OC/
OCD-sjukdom.

Foderrekommendation för högdräktiga, lakterande
varmblodsston och föl (fullvuxna 600 kilo)
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Utfodringsplan
1,5 - 2,5 år

Framgångsreceptet för
Pavo Podo®Care

Stand
a

För ponnyer och ponnyföl används hälften av doseringen.
Sto från den nionde dräktighetsmånaden
• Grovfoder ad libitum (hö eller hösilage) eller gräs från betesmark.
• Från den nionde dräktighetsmånaden fram till fölets födsel ca 2 kilo Pavo
Podo®Lac per dag. Under den här perioden ökas fodergivan med 100 gram
varje vecka.
• Under den första till den fjärde laktationsmånaden ca 3–4 kilo Pavo
Podo®Lac per dag.
• Under den femte till den sjätte laktationsmånaden ca 2,5–1,5 kilo Pavo
Podo®Lac per dag. Under den här perioden minskas fodergivan långsamt.
Föl från den fjärde levnadsveckan fram till åtta månaders ålder
• Gräs från betesmark + mjölk från ston.
• Från den fjärde levnadsveckan kompletteras fodret med 200 gram Pavo
Podo®Care per dag (börja med små fodergivor).
• Från den åttonde levnadsveckan kompletteras fodret med 0,75–1,5 kilo
Pavo Podo®Start per dag (börja med små fodergivor).
• Har man uppnått en fodergiva på ett kilo Pavo Podo®Start per dag, är en
komplettering av fodret med Pavo Podo®Care inte längre nödvändig.
• Om inget kraftfoder (Podo®) utfodras, bör man fodra 200 gram Pavo
Podo®Care per dag upp till tolv månaders ålder.
Föl efter avvänjning
• Grovfoder ad libitum (hö eller hösilage) eller gräs från betesmark.
• Under den sjätte till den sjunde månaden ca 1,5–2,5 kilo Pavo Podo®Start per dag.
• Under den åttonde till den tolfte månaden ca 1,5–2,5 kilo Pavo Podo®Grow per dag.
• Under den trettonde till den artonde månaden ca 0,75–1,5 kilo Pavo
Podo®Grow per dag.
• Under den nittonde till den trettionde månaden ca 1,0–2,0 kilo Pavo
Podo®Grow.
• Om inget kraftfoder (Podo®) utfodras, bör man fodra 200 gram Pavo
Podo®Care per dag upp till ett års ålder.
Tips
Om fölet växer mycket snabbt och stoet magrar av till följd av digivningen, kan
du byta till Pavo EnergyControl. Stoet förblir i god kondition och fölet växer inte
för snabbt. Det är hälsosammare för båda.

Utfodringstips
Om sto och föl kommer in i stallet på kvällen, så har du
möjlighet att utfodra ditt föl med hjälp av en särskild
fölkrubba. Öppningen i dessa krubbor är tillräckligt
stora för fölets mule, men för små för stoet.
För föl som stannar ute kan man till exempel avskilja
en del av hagen, dit det bara finns en passage för föl.

JFC Ringfort Foal Feeder, JFC Ireland, wwwjfc.ie

Sammansättningen av näringsämnena i mjölk
från ston är nästan till hundra procent genetiskt
betingad. Därför går det inte att påverka så mycket genom fodringen när det gäller mjölken. Av
den anledningen är det också väldigt viktigt att
hjälpa det unga fölet från första början.

Du bör veta vad ditt föl äter
Utfodring av kraftfoder eller tillskottsfoder sker alltid som komplettering till den
totala foderransonen. Du bör därför veta exakt vad ditt föl intar för föda under hela dagen. Det är lämpligt att låta analysera ditt grovfoder regelbundet
– endast så kan du åstadkomma en riktad utfodring.

Personlig rådgivning från Pavo-GroomingTeam©
Vill du få individuell rådgivning av våra foderexperter? Ta i så fall kontakt med
vårt Grooming Team©. Dessa experter är mycket duktiga på hästar och deras
utfodring, och hjälper dig gärna vidare!
E-post: info@pavo.nu
Direktnummer: 0766-43 37 88

www.pavo.net

Vetenskapligt bevisad effekt – särskilt
för föl under det första levnadsåret
Under perioden från mars 2009 till september 2011 genomförde Pavo en omfattande studie kring ämnet
OC/OCD.Undersökningen 2011 genomfördes av den holländska organisationen för djurens hälso- och sjukvård (i Deventer) i samarbete med fakulteten för veterinärmedicin i Utrecht.
Studiens kärnfråga: Är det möjligt att minska sannolikheten för en OC/OCD-sjukdom om man ger unga föl
ett kosttillskott under det första levnadsåret?
Studien delades upp i foljande delar:
• Studie 1: 63 varmblodsföl från födseln till fem månaders ålder
• Studie 2: 52 varmblodsföl från fem till tolv månaders ålder
Fölen befann sig i sex olika verksamheter. På varje verksamhet fick hälften av fölen (randomiserad grupp)
ett kosttillskott och den andra hälften fick inget kosttillskott. Fölen röntgades och undersöktes med avseende på OC/OCD.
Resultat av OC/OCD-studien
• Om man ger extra kosttillskott minskar sannolikheten för osteokondros med en faktor av fyra vid
tolv månaders ålder (oddsförhållande).
• Motion minskar sannolikheten för OC/OCD.
Förklaring av resultatet: Eftersom det alltid är fler faktorer än födan som spelar roll vid uppkomsten av
OC/OCD, så brukar man tala om „sannolikheten av att OC/OCD uppstår“ när det gäller resultaten.

 Studie 1: Föl från födseln till fem månaders ålder

Utan Pavo Podo®Care: Hos 45 procent av fölen visade sig OC/OCD i en av lederna.
Med Pavo Podo®Care: Av de föl vars foder kompletterades med Pavo Podo®Care från födseln till fem månaders ålder, uppvisade bara 25 procent någon form av OC/OCD i en av lederna. Det visar att Pavo Podo®Care
gör att sannolikheten för en OC/OCD-sjukdom minskar med 20 procent.
Eftersom epifysfogarna ännu inte har slutit sig vid den tiden, kan kroppen avhjälpa små tillväxtstörningar.
För att komma underfund med i vilken mån det är möjligt att påverka benets ämnesomsättning hos äldre
föl, genomfördes studie 2 på fem till tolv månader gamla föl. I studien kom man fram till följande siffror:
Start: I genomsnitt uppvisar 45 procent av de fem månader gamla fölen någon form av OC/OCD i en av
lederna.

 Studie 2:

Fem till tolv måader gamla föl
Utan Pavo Podo®Care: Om det inte ges något kosttillskott finns det fortfarande en 45 procents sannolikhet
av att ett tolv månader gammalt föl uppvisar OC/OCD.
Med Pavo Podo®Care: Om kosttillskottet ges är sannolikheten att ett tolv månader gammalt föl uppvisar
OC/OCD bara 30 procent.

„Vi har hittat vad vi hoppades
på att hitta.“

Intervju med mannen bakom forskningen om osteokondritis dissecans (OCD): Dr. Guillaume Counotte
„Naturligtvis vill man bevisa hypotesen. Om det lyckas är jag alltid förvånad och imponerad!“ Dr. Guillaume Counotte, toxikolog vid organisationen för djurens hälso- och sjukvård
i Deventer i Holland, ledde undersökningsgruppen som genomförde OCD-forskningen.

Guillaume Counotte
toxikolog vid organisationen
för djurens hälso- och sjukvård i Deventer i Holland

Vad exakt är den holländska organisationen för djurens hälso- och sjukvård?
„Den holländska organisationen för djurens hälso- och sjukvård grundades 1919 med syfte
att verka för djurens hälsa. Det är ingen statlig inrättning, utan en oberoende organisation
som hjälper både djurläkare och djurägare med råd och handling. Därutöver genomförs
undersökningar som kontinuerligt ska förbättra kunskaperna inom veterinärmedicin. Detta sker för det mesta i samarbete med universitet.
Ofta får vi konkreta uppdrag, men det kan också vara en utveckling inom samhället, som
till exempel en uppkommande djursjukdom som är av betydelse i Nederländerna, som ger
upphov till undersökningar. I vårt laboratorium analyseras varje år miljontals prov av blod,
foder, vatten och gödningsmedel. Dessutom är vi specialiserade på obduktion och undersökning av sperma.“

Vilket är ditt specialområde?
„Jag är toxikolog och ägnar mig åt den kemiska delen av biologin. Jag sysslar inte så mycket med virus
och bakterier, utan mer med de effekter som andra ämnen i foder och vatten har på hälsan. Exempelvis
på bentillväxten. Antagandet att benen är ett slags betong, är vida spritt men helt och hållet felaktigt. Ben
är en levande organism, som man kan påverka starkt genom kosten. Hur man kan göra det, är till exempel
en fråga som jag ägnar mig ingående åt att besvara.“
Vilket är det mest uppseendeväckande resultatet av OCD-forskningen?
„Tillsatsen har effekt. Vi hade hoppats på att hitta biologiska indikatorer med vars hjälp det går att se
exakt vilka näringsämnen som är nödvändiga utifrån blodprov på sex till åtta veckor gamla föl. Det var
tyvärr inte möjligt. Vi kan visserligen korrigera bentillväxten, men det går inte att se exakt hur tillsatsen
påverkar de olika djuren.“
Är resultaten från undersökningen pålitliga?
„Absolut. Forskningen har genomförts på ett vetenskapligt korrekt sätt, med olika föl i olika verksamheter
och med dubbelblinda studier. Den ena hälften av djuren fick en pasta med näringsämnena i kosttillskottet, den andra hälften fick samma medel som dock endast innehöll en placebo. Alla prov och röntgenbilder
bedömdes anonymt.“
Vad innebär undersökningsresultatet för hästägare?
„Enligt dessa nya rön har hästägare möjlighet att genom tidig utfodring med kosttillskottet sänka sannolikheten av att en OCD-sjukdom uppstår hos deras hästar. Effekten garanteras inte, eftersom uppkomsten
av OCD även påverkas av genetiska anlag samt av om djuren får tillräckligt med motion i det fria. Men
undersökningsresultaten ger oss framsteg i rätt riktning.“

Magnesium i blodet
Åtta veckor gamla föl med OC/
OCD uppvisar en lägre magnesiumhalt i blodet än föl utan
avvikelser.Studien visar att
magnesiumhalten i blodet kan
påverkas mycket positivt genom tidig utfodring med Pavo
Podo®Care. Magnesium behövs
inte bara för benuppbyggnaden,
utan ämnet medverkar även till
avslappningen av musklerna
och förbättrar den allmänna
blodcirkulationen i kroppen.

Störst effekt i knäna
Vid närmare betraktelse av studiens resultat kan det konstateras att den största förbättringen i den andra studien, som
genomfördes på de fem till tolv
månader gamla fölen, blev synlig i knäleden. Denna effekt kan
möjligtvis förklaras med att epifysfogarna i knäna sluter sig vid
den här åldern. Detta är en viktig
insikt, eftersom OC/OCD-sjukdomar i knäleden är mycket svåra
att bota genom operation.

www.pavo.net

Dieser DFG-Schaden wurde mit Hilfe des Sachverständigen Christian Scherer, Fürstenfeldbruck, reguliert.

Vad innebär det för dig som hästägare?
Pavos rekommendation:
• Se till att ditt föl får motion, det är sunt!
Motion bidrar till en bättre blodcirkulation och således till en bättre försörjning av brosk, ben, ledband och senor.
• Hjälp ditt föl med Pavo Podo®Care.
• Börja så tidigt som möjligt med det.
Komplettera fodret med kosttillskott så tidigt som möjligt
De första sex månaderna i ditt föls liv är de mest avgörande när det gäller en eventuell utveckling av OC/OCD (se informationsrutan
om benets ämnesomsättning). Föl är nyfikna och börjar ta emot lite foder redan när de är ungefär sex veckor gamla. Detta bör du
utnyttja för att så tidigt som möjligt börja fodra med Pavo Podo®Care. Från den tredje levnadsmånaden kan de ta in 200 gram tillskottsfoder per dag.
•
•
•
•
•
•

När ditt föl är sex veckor gammalt, ger du det en handfull Pavo Podo®Care varje dag.
Är ditt föl tre månader gammalt, ökar du mängden till 200 gram per dag.
Fodra 200 gram per dag fram till en ålder av tolv till femton månader.
Om det blir nödvändigt att komplettera fodret med kraftfoder, så börjar du med Pavo Podo®Start.
Fodra ett kilo Pavo Podo®Start per dag. Du kan då sluta att fodra med Pavo Podo®Care.
Om ditt föl får ett annat kraftfoder än Podo®Start, bör du inte avbryta utfodringen med Pavo Podo®Care.

Den som föder upp hästar vet:
att rätt foder är grunden för en sund utveckling. Dräktiga och lakterande ston behöver extra stöd under
denna intensiva period. Jämfört med vuxna hästar behöver föl, ettåringar och unga hästar i utvecklingsfasen betydligt större halter av vissa näringsämnen, vitaminer och mineraler, och av andra ämnen behöver de
mindre. Avelsprodukterna från Pavo täcker behoven hos avelsston, föl och hästar i uppväxtfasen, och ger
bästa möjliga start i ett sunt hästliv!
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Pavo Podo®Lac –
för stoet

Glöm inte ditt sto
Ett lakterande sto tillför ditt föl
enormt stora mängder av kalcium och fosfor via mjölken. På
grund av denna „avtappning“
förlorar stoet väldigt många
mineraler. Glöm inte att kompensera den förlusten, för att
förhindra en försvagning av
benvävnaden hos stoet.

Pavo Podo®Care – för unga
föl upp till tolv månader

Pavo Podo®Start –
för det unga fölet

Inte för mycket stärkelse
För unga djur är protein en mycket
viktig byggsten under tillväxtfasen.
Undvik dock ett energiöverskott.
Det varnas för att fodra med för
mycket stärkelse (det vill säga vete),
eftersom det gör att de unga fölens
tillväxt påskyndas för mycket, vilket i sin tur har en negativ effekt på
benvävnadens utveckling.

Pavo Podo®Grow –
för hästar i uppväxtfasen

Regelbunden ny benbildning
Under de första månaderna är benets ämnesomsättning hos föl helt och hållet inriktad
på tillväxt. Det är nästan bara benuppbyggnad
som sker. Vid tolv månaders ålder har benets
ämnesomsättning nått vuxen nivå. Nu sker
både uppbyggnad och nedbrytning av ben.
Benets yttersta fyra millimeter är flexibla och
ersätts fullständigt var hundratjugonde dag.

Uttalanden från hästexperter
Alfons Baumann, framgångsrik uppfödare av varmblodshästar, Tyskland:
”Jag litar på Pavos Podo®-sortiment och är säker på att mina hästar får optimal omsorg tack vare detta.“
Christoph Hinkel, Chef Hengstenstation Paul Schockemöhle:
”Vi har samarbetat i mer än 10 år med Pavo och är jättenöjda. För att låta våra topphingstars avkommor
växa upp så hälsosamt som möjligt, rekommenderar vi Pavos Podo®-sortiment till våra uppfödare.“
Hans van Tartwijk, medlem i KWPNs avelsråd:
”I en populationsstudie har KWPN vetenskapligt visat att genetiskt anlag spelar en väsentlig roll för uppkomsten av OCD. I sin forskning har Pavo nu även hittat vetenskapliga bevis på att uppkomsten av OCD
aktivt påverkas via fodret. Detta är ett verkligt genombrott. Jag har tagit del av undersökningen och det
stämmer verkligen. Förutom avelsregler kan vi nu även minska uppträdandet av OCD via fodret och det är
naturligtvis någonting som vi alla gynnas av.“
Sammarbetspartner till Pavo i mer än 15 år.

