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• Mycket hög andel essentiella
aminosyror
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NYHET: ENDAST FÖR IDROTTARE MED AMBITION!

Pavo TopSport
Visste du att en tävlingshäst behöver ungefär 1000 till 1200
gram protein per dag? En vanlig häst får varje dag i sig ca. 9 kg
näringsämnen. Därav måste minst ett kilo bestå av protein. ”Det
händer nästan aldrig och det är grunden till många problem, framför
allt hos tävlingshästar”, förklarar Pavos näringsexpert Rob Krabbenborg.

Alla hästägare vet mycket väl att grovfoder är den viktigaste komponenten i en hästs ranson.
Hos tävlingshästar, som ofta får vara i stallet mellan träningarna, består det av hö och
ensilage.  

INGA KOMPROMISSER:

DET OPTIMALA

TESTTEAMET
Fälttävlansryttaren
är övertygad om att
den nya foderstaten
i hög grad har bidragit
till de fantastiska framgångarna
med hästen Rumor Has It under VM,
där de även kvalificerade sig till OS
2016. “Naturligtvis måste man alltid
hålla koll på det, men jag tror att vi
med detta foder kan arbeta på ett
optimalt sätt fram till Rio.”

Merel Blom, på väg till Rio med Pavo
“Det bidrog säkert till framgången”, säger fälttävlansryttaren Merel Blom, samtidigt
som hon pekar på en påse Pavo TopSport. Med VM-bronset i fickan, förklarar hon hur hon
har anpassat sin foderhantering för ett år sedan och vad det har inneburit för henne.
“Precis som alla andra trodde jag alltid att fälttävlanshästar skulle vara smala. Varje kilo
som man måste dra på är ett kilo för mycket.” I hennes stall stod hästarna på sågspån och
de fick till fem eller sex kilo  kraftfoder per dag. Att det inte var optimalt, anade jag. De hade
inte tillräckligt med energi för att göra det jag ville att de skulle klara. Dessutom såg de grå
ut.” Merels hästar tas om hand av Leendert Jan Hofland på veterinärkliniken Bodegraven.
I samråd med honom granskades fodret. Det stod snart klart att hennes hästar led av proteinbrist. Man var tvungna att lägga om kursen.

Experthjälp är oumbärlig
Ett av de första stegen var en grovfoderanalys. ”Det visade sig att fodret inte passade mina
mål, nämligen elitidrott.” Merel kallar experthjälpen hon fick för oumbärlig. ”En sådan analys
är en massa siffror, som jag inte kunde förstå. Först efter jag fick dem förklarade, såg jag
vad jag var tvungen att vara uppmärksam på.” En ranson sammanställdes med grovfoder
som huvudingrediens och ett specialtillverkat müsli som tillskott, som innehöll extra protein.
Det behövde man endast ge lite av, då det var så näringsrikt. Förutom tre kilo sportfoder,
fick hennes tävlingshästar ett kilo Pavo TopSport per dag.

Men vad exakt finns i fodret vad gäller energi och protein?
De senaste tio åren har Pavo analyserat grovfoderprover från hela Nederländerna. En oroväckande trend avtecknar sig. ”Vi ser allt grövre, magrare råmaterial, på grund av att det
gödslas mindre. Energivärdet minskar och proteinhalten blir ännu lägre. Energifattigt
grovfoder är resultatet för en stor grupp hästar. Man kan ge obegränsat med foder. Om
dessa hästar endast används i rekreationssyfte, får de med ett litet komplement i form av
ett baskraftfoder eller vitamin- och mineraltillskott, i sig tillräckligt med näring. Det blir
något helt annat när man kräver resultat av en häst.

Innehåll per kilo
MJ
Smältbart råprotein
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska
Socker
Stärkelse
Kalcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Lysin
Metionin
Treonin
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin C
D-Biotin

14,2
16,8 %
20,0 %
18,0 %
7,2 %
8,9 %
5,0 %
16,5 %
0,9 %
0,5 %
0,7 %
0,7 %
9,8 g
3,1 g
7,5 g
15.000 IE
2.500 IE
750 mg
500 mg
300 mcg

Nyhet: Inga kompromisser
”Jag är övertygad om att de flesta tävlingshästar får i sig för lite energi och protein.
Kraftfodret kompletterar inte underskotten tillräckligt. Även om man ger
ett grovfoder av hög kvalitet, får man inte riktigt de rätta värdena. För oss
var det anledning till att utveckla en ny produkt”, säger Krabbenborg.
Då valde man att samarbeta med veterinärkliniken Bodegraven, där man
arbetar mycket med tävlingshästar. Det nya fodret är baserat på följande
principer:

15 kg

• En tävlingshäst behöver proteiner, eller egentligen essentiella
aminosyror, för muskeluppbyggnad och -återhämtning
• Proteiner spelar även en viktig roll vid transport av mineraler genom
blodet och immunsystemet hos en häst
• Kroppen kan inte producera de flesta aminosyror i tillräcklig mängd
själv. Hästen måste få i sig dessa via fodret

Krabbenborg: ”I rätt proportioner, det är också mycket viktigt. Sammansättningen gör skillnad.” Sojabönor är en utmärkt proteinkälla för
hästar. Dessutom sökte man efter en ingrediens som ger energi för uthållighetsgrenar. Det hittades i form av olja från extruderat linfrö.
Ett vitamin- och mineraltillskott är viktigt för rätt balans. En liten mängd
sockerrörsmelass är nödvändig för att binda produkten, och som smaksättare.  
Allt detta blev en müsliblandning med namnet Pavo TopSport.

Efter bara några veckor märkte Merel skillnad. ”Hästarna var bättre fokuserade och mer
stabila. De hade färre energiförändringar. Resultatet var att de klarade träningen bättre.
Och om hästar fokuserar bättre på dig, kan du även träna bättre. Muskelmassan ökade. De
växte snabbt, men på de rätta ställena. De gjorde framsteg inom flera områden. Att de blev
tyngre oroade mig inte. De hade nämligen mycket mer styrka, mer än tillräckligt för att bära
de extra kilona.”

Spektakulära resultat
Förändringarna var spektakulära. ”Mina hästar blev allt bättre tränade, men inte varmare.
Jag har hästar med mycket fullblod, men de blev bara mer stabila. Helt annorlunda än om
man ger snabbsmälta sockerarter, vilket får dem att först explodera och sedan bli tomma.
I det avseendet skulle även dressyrryttare kunna dra nytta av detta foder.”

Dr. Teun Sterk, hästveterinär på veterinärkliniken Bodegraven förklarar hur det kan
användas:
“Om du byter ut en del av ditt vanliga kraftfoder mot
Pavo Topsport, återställer du balansen i den totala ransonen. Pavo Topsport innehåller 20 procent protein av
hög kvalitet från soja och 18 procent olja. Det ger energi för uthållighetsgrenar, utan att mjölksyra uppstår
vid förbränning. Det innehåller även extra E-vitamin för
att förhindra muskelsyra.”

20%

protein

18%
olja
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INGA KOMPROMISSER:

DR. TEUN STERK –
MUSKLERNA BEHÖVER
PROTEIN
”Rätt kost kan göra stor skillnad inom elitidrotten.” Detta menar hästveterinären dr. Teun Sterk på veterinärkliniken Bodegraven. Tillsammans med sina
kollegor arbetar han mycket med tävlingshästar. Inte bara vad gäller behandling,
utan även förebyggande.

Med tävlingshästar börjar inte alltid en undersökning med ett besvär. Arbetet med elithästar börjar med sammanställningen av en ”prestationsprofil” för att kunna övervaka
hälsan. På så sätt kan små problem upptäckas tidigt, innan de blir skador, vilket sätter
en häst ur spel en längre tid.
Vet. med.dr.: Teun Sterk, hästveterinär på veterinärkliniken Bodegraven (NL)

Res
u

at
lt

Hälsohantering

GROVFODERANALYS
ÄR ETT MÅSTE

Visste du att...?

Grovfoder innehåller allt mindre energi och protein. Det visar analyser som Pavo gjort
de senaste tio åren.

Hur mycket innehåller ditt grovfoder?
Att låta analysera grovfoder är ännu inte allmänt vedertaget. Det borde det vara. Det är den
viktigaste komponenten i hästars ranson. Det är viktigt att veta vad det innehåller. Endast
då kan man optimera en ranson.
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Arbete med
tävlingshästar

INGA KOMPROMISSER:

Träning

Pavo grovfoderanalys visade att halten lättsmält råprotein i hö och ensilage i genomsnitt
är 60 gram per kg torrsubstans. Tävlingshästar behöver minst 80 gram per kg torrsubstans. Energivärdet är inte mycket bättre. De flesta prover innehåller mindre än 8,8 MJ/kg  
ts . Ett värde på 6,0 MJ/kg ts - utan undantag! - är jämförbart med halms näringsvärde.

• Hästar som svettas mycket har
ett högre behov av protein
• Du kan känna igen en häst
med proteinbrist på den för
låga muskeltonusen i
sätesmusklerna
• Stora hästar är mer
skadebenägna
• En skada är en obalans mellan
belastning och kapacitet. Inom
elitidrott är belastningen är
balastningen hög, så det är
viktigt att öka kapaciteten.
Hanteringen av tävlingshästar
är avgörande för framgång.

För tävlingshästar är grovfoder med en högre energi- och proteinhalt ett första steg i rätt
riktning. Vad det innehåller exakt, vet man först när en analys görs. Bli inte rädd för alla
siffror som du får tillbaka. Skicka denna information till Pavo för en kostnadsfri förklaring.

”Ibland ser man att ryggmusklerna inte är inte så utvecklade. Att en häst är för smal eller
för tjock säger ingenting. Magert, svårsmält hö ger en stor mage, men det ger inget bränsle.
Michael Jung, olympisk mästare i
fälttävlan är övertygad om Pavo
TopSport.

”Dessutom ser jag, framför allt inom dressyr, för tjocka hästar med för lite muskler. En
varningsklocka måste ringa när en häst inte klarar träningen, har problem med mjölksyra
eller inte gärna vill jobba. Det kan börja med grinigt beteende när den sadlas. En skopa extra
foder eller att bara ge ett tillskott är inte lösningen. Undersök hela hästen, så att du är säker
på orsaken. Att kritiskt titta på ransonanpassningen och eventuellt anpassa den är en del av
den övergripande strategin.”
I samarbete med veterinärkliniken Bodegraven har Pavo utvecklat
produkten Pavo TopSport, som kan ges som komplement till
kraftfodret för att återställa proteinbalansen.
”Vi är mycket entusiastiska. Det är enkelt att anpassa ransonen med det och man får snabba resultat. Eftersom man ger
det som tillskott, är det även praktiskt för hästar som i ett
inackorderingsstall får en fast mängd basfoder.”

För mycket kraftfoder är inte bra
Energirikare grovfoder räcker inte för tävlingshästar. Vill man ha resultat, krävs ett tillskott.
Pavo TopSport kan återställa balansen. Att bara ge extra kraftfoder har negativa följder.
Kraftfoder innehåller mycket stärkelse, eftersom det är baserat på spannmål. Detta har en
negativ effekt på surhetsgraden i mage och tarm. För mycket kraftfoder gör tjocktarmen
överaktiv, vilket innebär att hästar faktiskt har mindre energi.  
Många hästägare tvekar vad gäller protein. ”Helt obefogat”, säger Krabbenborg. ”Man har
sagt att för mycket protein skulle ge svullnader, tjocka ben eller till och med fång. Men oftast
är det socker som är orsaken till detta.”

Varför komplettera
din ranson med
Pavo TopSport:
•
•
•
•

För optimal balans av ransonen
För mer muskelkraft
För högre uthållighet
För bättre resultat

VREp-värdeanalysen av grovfodersäsongen 2013:
Råprotein per kg torrsubstans

Om resultaten uteblir, granskas även ransonen. Protein är en viktig komponent i den.
Hästveterinär Teun Sterk: ”Många tävlingshästar får i sig för lite protein. Det beror oftast på
att man inte vet hur mycket grovfodret innehåller. Analys av dessa är därför en första
förutsättning.” Enligt Sterk är det svårt att från utsidan se om en häst får i sig för lite protein.
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Marcus Ehning, OS-truppen:
“Pavo TopSport har allt mina hästar
behöver!”
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ENDAST FÖR IDROTTARE MED AMBITION:

Pavo topsport
EXEMPEL RANSONER
Pavo TopSport är inte för alla hästar. Det är ett foder för hästar som presterar
på elitnivå.

Vill du komplettera med Pavo TopSport, ge då högst 1 till 1,5 kg per dag till en häst som
väger ungefär 600 kg. Gå varsamt fram, så att din häst kan vänja sig. Vissa hästar behöver
även vänja sig vid smaken. Förändringar i ransonen bör alltid ske gradvis. Blanda det med
ditt vanliga kraftfoder.

För vilka hästar
passar Pavo TopSport:
• För hästar som tränas på (semi)
professionell nivå varje dag
• Från klass M
• Hästar som hamnar på
efterkälken vad gäller
muskulatur
• Hästar som har saknar energi
för uthållighetsgrenar
• För unghästar som behöver
bygga muskler

Du behöver inte vara rädd för att överdosera protein, överskottet utsöndras i urinen. Men
ger du mer än 1,5 kg per dag, då får din häst i sig för mycket fett/olja och risken finns att
avföringen blir mjuk och klibbig. Det är inte bra.”

Muskler i stället för fett
Blir inte hästar tjockare när de får energirikare foder? ”Inte om de förbrukar energin under
träning. Därför är detta en produkt för (elit)idrottare. Det har genomgått omfattande tester
under ett år och hästarna som fick fodret vägdes regelbundet. De ökade visserligen i vikt,
men det var för att de utvecklade mycket mer muskelmassa. Det betydde att de kunde
prestera bättre, vilket även gör dem mindre skadebenägna.”

Exempel på foderstater för sporthästar

ersätta

–

1 kg
kraftfoder

Balanserad
ranson

ersätts med

1 kg

+

Pavo TopSport

Hästar inom nationell
ridsport (600 kg):

Dressyrhäst på
internationell nivå (600 kg):

Hopphäst på internationell
nivå (600 kg):

Fälttävlanhäst på
internationell nivå (550 kg):

Vid bra grovfoder
(8,8 – 9,5 MJ/ kg tørstof
och en total protein på
minst 100-110 g/kg ts):

Vid bra grovfoder
(9,5 – 10,2 MJ/kg tørstof
och en total protein på
minst 110-120 g/kg ts):

Vid bra grovfoder
(9,5 – 10,2 MJ/kg tørstof
och en total protein på
minst 110-120 g/kg ts):

Vid bra grovfoder
(9,5 – 10,2 MJ/kg tørstof
och en total protein på
minst 110-120 g/kg ts):

• 8 – 11 kg grovfoder
• 2 kg Pavo Condition eller
Pavo AllSports
• inget Pavo TopSport

• 8 – 11 kg grovfoder
• 3 kg Pavo EnergyControl
• inget Pavo TopSport

• 8 – 11 kg grovfoder
• 3 kg Pavo AllSports eller
Pavo Triple P
• inget Pavo TopSport

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

Vid genomsnittligt eller
måttligt grovfoder:

Vid genomsnittligt
grovfoder:

Vid genomsnittligt
grovfoder:

Vid genomsnittligt
grovfoder:

• 8 – 11 kg grovfoder
• 1 kg Pavo AllSports eller
Pavo Condition
• 1 kg Pavo TopSport

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

• 8 – 11 kg grovfoder
• 2 kg Pavo AllSports eller
Pavo Triple P
• 1 kg Pavo TopSport

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

TITTA ÄVEN PÅ ÖVRIGA
FODER I PAVO SPORTSORTIMENTET
Pavo AllSports
För alla discipliner
Pavo SportFit
Sportmüsli för alla
discipliner
Pavo Energy Control
Sportfoder för uthållighet
Pavo Triple P
Pavos högpresterande müsli
för att snabbt få mycket energi
Pavo Gold E
Ger balans i en
spannmålsdiet

Kontakta Pavo om du vill få svar på
dina frågor om hästfoder. Tjänsten är
kostnadsfri.:
Fotos: Arnd Bronkhorst
Foto Merel Blom: Dirk Caremans

E-post: info@pavo.nu
Direktnummer: 0766-43 37 88

Pavo TopSport online!
Artiklar, filmer och produktinformation om arbete
med tävlingshästar och foder finns på webbplatsen
www.pavo.nu

