
Pavo TopSport Indhold

•	 Meget	højt	indhold	af	essentielle		
aminosyrer

•	 Støtter	muskelopbygning	og		
muskelpleje

•	 Giver	fantastisk	udstråling	og		
masser	af	styrke	

•	 Merel	Blom,	med	Pavo	på	vej	til	Rio
•	 Pavo	TopSport
•	 Drs.	Teun	Sterk:		

muskler	har	brug	for	protein
•	 Grovfoderanalyse	er	et	must
•	 Fodervejledning	og	rationer
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“Det har helt sikkert bidraget til successen”, siger konkurrencerytteren Merel Blom, 
mens hun peger på en pose Pavo TopSport. Med bronzemedaljen fra VM i hus, forklarer 
hun hvordan hun tilpassede sit fodermanagement for et år siden, og hvad det har medført. 

	“Som	alle	andre	syntes	jeg	altid	at	konkurrenceheste	skulle	være	tynde.	Hvert	kilo	som	du	
skal	slæbe	med,	er	ét	for	meget.”	I	stalden	stod	hendes	heste	på	spåner,	og	de	fik	fem-seks	
kilo	kraftfoder	per	dag.	Jeg	kunne	godt	se,	at	det	ikke	var	ideelt.	De	havde	ikke	tilstrækkelig	
energi	til	at	holde	til	arbejdet,	som	jeg	forlangte	af	dem.	Desuden	så	de	grå	ud.”	Leendert	
Jan	Hofland	fra	dyreklinikken	Bodegraven	følger	Merels	heste.	Fodringen	blev	sat	under	
luppen	i	samråd	med	ham.	Det	var	hurtigt	tydeligt,	at	hendes	heste	fik	for	lidt	protein.	Det	
var	tid	til	at	ændre	kurs.	

Hjælp fra fagkyndige er uundværlig

Et	af	de	første	trin	var	en	grovfoderanalyse.	“Stråfoderet	viste	sig	ikke	at	være	egnet	til	mit	
formål,	nemlig	topsport.”	Merel	kalder	hjælpen	dertil	fra	fagkyndige	uundværlig.	“Sådan	en	
analyse	er	en	mængde	tal,	som	jeg	ikke	blev	klogere	af.	Det	var	først	efter	en	forklaring,	at	
jeg	kunne	se,	hvad	jeg	skal	være	opmærksom	på.”	Der	blev	sammensat	en	ration	med	grov-
foder	som	hovedbestanddel	og	et	supplement	af	en	specialfremstillet	müesli,	som	indeholder	
ekstra	protein.	Der	skulle	kun	gives	en	mindre	mængde	af	dette,	da	det	er	så	rigt.	Udover	
de	tre	kilo	sportsfoder	fik	hendes	konkurrenceheste	et	kilo	Pavo	TopSport	per	dag.	

Merel	kunne	mærke	forskel	allerede	efter	et	par	uger.	“Hestene	var	mere	koncentrerede	og	
mere	stabile.	Jeg	bemærkede	mindre	fluktuation	i	deres	energi.	Det	medførte,	at	de	bedre	
kunne	klare	træningen.	Når	heste	koncentrerer	sig	bedre	om	dig,	så	kan	du	også	træne	
bedre.	Muskelmassen	blev	forøget.	De	voksede	hurtigt,	men	på	de	rigtige	steder.	De	gjorde	
fremskridt	på	flere	fronter.	Det	bekymrede	mig	ikke,	at	de	blev	tungere.	De	havde	nemlig	
meget	mere	kraft,	som	var	tilstrækkelig	til	at	klare	de	ekstra	kilo.”	

Spektakulært resultat 

Forandringerne	kan	kaldes	spektakulære.	“Mine	heste	kom	mere	og	mere	i	form,	men	ikke	
varmere.	Jeg	har	heste	med	meget	fuldblod,	men	de	blev	mere	stabile.	Det	er	helt	anderledes	
end	hvis	man	giver	hurtigt	fordøjeligt	sukker,	hvorved	de	først	eksploderer	blev	og	derefter	
er	udmattede.	Dressurryttere	vil	også	kunne	drage	fordel	af	dette	foder.”	

Konkurrencerytte-
ren er overbevist 

om, at de nye foder-
regime i høj grad har 

bidraget til den fantastiske succes 
under VM med hendes Rumor Has It, 
hvor de også kvalificerede sig til OL 
i 2016. “Man skal selvfølgelig altid 
være opmærksom på det, men jeg 
mener at vi hermed kan arbejde os 
hen mod Rio på en optimal måde.”

INDEhOlDER PR KG

MJ  14,2 
 
Fordøjeligt råprotein 16,8 %
Råprotein 20,0 %
Råfedt 18,0 %
Råfibre 7,2 %
Råaske 8,9 %
Sukker  5,0 %
Stivelse 16,5 %
Kalcium 0,9 %
Fosfor  0,5 %
Natrium  0,7 %
Magnesium 0,7 %
Lysin 9,8 g
Methionin 3,1 g
Threonin 7,5 g
A-vitamin 15.000 IE
D3-vitamin 2.500 IE
E-vitamin 750 mg
C-vitamin 500 mg
Biotin 300 mcg

Vidste du, at en sportshest har brug for cirka 1000-1200 gram 
protein per dag? En gennemsnitshest får omtrent 9 kilo nærings-
stoffer per dag. Deraf skal der være mindst et kilo protein. “Det 
sker ikke mange steder, og det er årsagen til mange problemer, især 
med sportsheste”, forklarer Pavos ernæringsekspert Rob Krabbenborg.

Alle	hesteejere	er	overbeviste	om,	at	grovfoder	er	den	vigtigste	bestanddel	i	en	hests	ration.	
For	sportsheste,	som	for	det	meste	står	i	stalden	mellem	træningssessioner,	består	det	af	
hø	og	wrap.		

Men hvad findes der præcis i foderet med henblik på 
energi og protein?

De	seneste	ti	år	har	Pavo	analyseret	grovfoderprøver	i	hele	Holland.	Der	tegner	sig	en	
urovækkende	trend.	”Vi	ser	mere	groft	og	magert	råmateriale,	på	grund	af	at	det	gødes	
mindre.	Energiværdien	forringes	og	proteinindholdet	bliver	endnu	lavere.	Energifattigt	
grovfoder	er	resultatet	for	en	stor	gruppe	heste.	Man	kan	give	ubegrænset	mængde	foder.	
Hvis	disse	heste	kun	bruges	til	fritidsformål,	får	de	tilstrækkelig	næring	med	et	lille	supple-
ment	i	form	af	et	basiskraftfoder	eller	vitamin-	og	mineraltilskud.	Der	er	noget	helt	andet,	
når	man	kræver	resultater	af	en	hest.

Nyhed: Intet kompromis 

“Jeg	er	overbevist	om,	at	de	fleste	sportsheste	får	for	lidt	energi	og	protein.	Kraftfoderet	
supplerer	ikke	manglen	på	dette	tilstrækkeligt.	Selv	om	der	gives	kvalitativt	førsteklasses	
grovfoder,	kommer	man	alligevel	ikke	op	til	de	korrekte	værdier.	Det	var	
grunden	til,	at	vi	ville	udvikle	et	nyt	produkt”,	siger	Krabbenborg.	Dertil	
søgte	man	samarbejde	med	Dyreklinik	Bodegraven,	hvor	man	arbejder	
meget	med	sportsheste.	Dette	nye	foder	er	udviklet	udfra	følgende	prin-
cipper:	

•	 En	sportshest	har	brug	for	protein,	eller	egentlig	essentielle		

aminosyrer	til	muskelopbygning	og	-genopretning

•	 Derudover	spiller	protein	en	vigtig	rolle	ved	transport	af	mineraler	
gennem	blodet	og	immunsystemet	hos	en	hest

•	 De	fleste	aminosyrer	kan	ikke	dannes	i	selve	kroppen	i	tilstrækkelige	

mængder.	Så	de	skal	derfor	tilføres	via	foderet	

	
Krabbenborg:	“Det	korrekte	forhold	af	disse	er	meget	vigtig.	Sammen-
sætningen	gør	forskellen.”	Sojabønner	er	en	fremragende	proteinkilde	
til	heste.	Derudover	blev	der	søgt	efter	en	ingrediens,	som	giver	energi	
til	permanente	præstationer.	

Det	blev	fundet	i	form	af	olie	fra	ekstruderet	hørfrø.	Vitaminer	og	mine-
ralsupplement	er	også	vigtigt	for	den	rigtige	balance.	Der	er	behov	for	en	
lille	mængde	rørmelasse	til	at	binde	produktet	og	som	smagsstof.		

Alt dette blev til en müesliblanding med navnet Pavo TopSport. 

15 kg

Dr. Teun Sterk, hestedyrlæge hos dyreklinikken 
Bodegraven forklarer, hvordan det kan bruges:
“Hvis man erstatter en del af det almindelige kraftfo-
der med Pavo TopSport, genopretter man balancen i 
den totale ration. Pavo TopSport indeholder 20 procent 
førsteklasses protein fra soja og 18 procent olie. Det giver 
energi til permanente præstationer, uden at der frigi-
ves mælkesyre ved forbrændingen. Det indeholder 
også ekstra E-vitamin for at forbygge at musklerne 
syre til.”

20%
protein

18%
olie
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Merel Blom, med Pavo på vej til Rio
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Grovfoder indeholder stadig mindre energi og protein. Det viser analyserne, som Pavo 
har gennemført i løbet af de forløbne ti år.

Hvor meget indeholder dit grovfoder?

Det	af	få	grovfoder	analyseret	er	endnu	ikke	almindeligt.	Det	burde	det	dog	være,	for	det	er	
hovedbestanddelen	i	hestenes	ration.	Det	er	vigtigt,	at	du	ved	hvad	det	indeholder,	og	kun	
på	den	måde	kan	du	optimere	en	ration.

Pavo	grovfoder-monitoren	har	vist,	at	indholdet	af	fordøjeligt	råprotein	i	hø	og	ensilage	
gennemsnitligt	er	cirka	60	gram	per	kg	tørt	stof.	Sportsheste	har	brug	for	mindst	80	gram	
per	kg	tørt	stof.	Det	er	ikke	meget	bedre	med	energiværdien.	De	fleste	prøver	scorer	under	
8,8	MJ/kg	tørstof.	En	score	på	6,0	MJ/kg	tørstof	–	er	ingen	undtagelse!	–	sammenlignelig	
med	næringsværdien	for	halm.

For	sportsheste	er	grovfoder	med	et	højere	energi-	og	proteinindhold	det	første	skridt	i	den	
rigtige	retning.	Hvad	det	præcist	indeholder	ved	du	først,	når	der	foretages	en	analyse.	Du	
må	ikke	blive	forskrækket	over	mængden	af	tal,	som	du	får	retur.	Send	disse	oplysninger	til	
Pavo	for	en	gratis	forklaring.

Overload af kraftfoder er ikke ønsket

Mere	energirigt	grovfoder	er	ikke	tilstrækkeligt	for	sportsheste.	Hvis	der	virkelig	forlanges	
præstationer,	så	er	der	behov	for	supplement.	Pavo	TopSport	kan	genoprette	balancen.	Der	
er	ulemper	ved	bare	at	give	ekstra	kraftfoder.	Kraftfoder	indeholder	meget	stivelse,	da	det	
er	baseret	på	korn.	Det	har	en	ufordelagtig	effekt	på	surhedsgraden	i	maven	og	tarmene.	
En	‘kraftfoder-overload’	giver	overaktivitet	i	tyktarmen,	hvilket	medfører	at	heste	har	min-
dre	energi.		

Mange	hesteholdere	er	tøvende	over	for	protein.	”Meget	uberettiget”,	siger	Krabbenborg.	
”Alle	har	fået	at	vide,	at	for	meget	protein	giver	buler,	tykke	ben	eller	endda	forfangenhed,	
selvom	det	oftest	er	sukker,	som	er	årsagen	til	dette.”

VREp-værdier-analyse af grovfodersæson 2013:

“Den rigtige ernæring kan udgøre stor forskel inden for top-sport.” Det mener 
hestedyrlæge Dr. Teun Sterk fra dyreklinikken Bodegraven. Han arbejder meget 
med sportsheste sammen med sine kollegaer. Ikke alene inden for området 
behandling, men også præventivt.

Ved	sportsheste	begynder	en	undersøgelse	ikke	altid	med	en	gene.	Arbejdet	starter	ved	
topsportsheste	med	udarbejdelse	af	en	”præstationsprofil”	for	at	kunne	overvåge	sundhe-
den.	På	den	måde	kan	små	problemer	opdages	i	tide,	inden	de	udvikler	sig	til	skader,	hvor-
ved	en	hest	er	ude	af	omløbet	i	længere	tid.

Hvis	præstationerne	er	skuffende,	bliver	rationen	også	sat	under	luppen.	Deri	er	protein	en	
vigtig	bestanddel.	Hestedyrlæge	Teun	Sterk:	”Mange	sportsheste	får	for	lidt	protein.	Det	er	
fordi	det	oftest	ikke	er	bekendt	hvor	meget	grovfoderet	indeholder.	En	analyse	deraf	er	så-
ledes	det	første	krav.”	Ifølge	Sterk	er	det	vanskeligt	at	se,	om	en	hest	får	for	lidt	protein.	

”Nogle	gange	kan	man	se	at	muskulaturen	i	ryggen	ikke	er	veludviklet.	Det	at	en	hest	er	for	
mager	eller	for	tyk	vil	intet	sige.	Tørt,	svært	fordøjeligt	hø	giver	en	tyk	mave,	men	giver	intet	
brændstof.”

“Derudover	ser	jeg	især	for	tykke	heste	med	for	lidt	muskelmasse	inden	for	dressuren.	Der	
bør	ringe	en	alarmklokke,	når	en	hest	ikke	kan	klare	træningsarbejdet	godt	nok,	har	proble-
mer	med	tilsyring	af	musklerne	eller	ikke	gerne	vil	arbejde.	Det	kan	allerede	begynde	med	
en	gnaven	adfærd	under	opsadlingen.	At	give	en	skovl	ekstra	foder	eller	bare	et	supplement	
er	ikke	udvejen.	Få	hesten	undersøgt	grundigt,	så	du	er	sikker	på	årsagen.	At	se	kritisk	på	
rationen	og	eventuelt	tilpasse	den	er	en	del	af	den	totale	handlingsplan.”

Pavo	har	udviklet	produktet	Pavo	TopSport	i	samarbejde	med		
dyreklinikken	Bodegraven,	og	det	kan	gives	som	supplement	til	
kraftfoderet	for	at	genoprette	proteinbalancen.	

”Vi	er	enormt	entusiastiske.	Det	er	enkelt	at	tilpasse	rationen	
med	det,	og	man	får	hurtige	resultater.	Da	man	giver	det	som	
tilskud,	er	det	også	praktisk	for	heste	på	opstaldning	som	får	
en	fast	mængde	basisfoder.”	

Dr. vet. Teun Sterk, dyrlæge hos 
Pferd der dyreklinikken Bodegraven 
(NL)

Marcus Ehning, Olympisk Team:
”Pavo TopSport har alt hvad mine 
heste har brug for!“

Anna Kasprzak: ”Pavo TopSport 
giver en fantastisk udvikling af he-
stenes muskulatur og energi.”
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Vidste du at…?

•	 Heste	som	sveder	meget,	har	et	
større	behov	for	protein	

•	 En	hest	med	mangel	på		
protein	kan	genkendes	på	for	
lav	muskelspænding	i		
sædemusklerne

•	 Store	heste	er	mere	følsomme	
over	for	skader

•	 En	skade	er	en	ubalance	mellem	
belastning	og	belastningskapa-
citet.	Inden	for	topsport	står	
belastningen	fast	(hvad	man	
skal	gøre),	så	det	er	bedst	at	
øge	belastningskapaciteten.	
Management	af	sportsheste	er	
afgørende	for	succes

Hvorfor tilsætte Pavo 
TopSport i rationen:

•	 For	en	optimal	afbalancering		
af	rationen

•	 For	mere	muskelkraft
•	 For	mere	udholdenhed
•	 For	bedre	præstationer

DR. TEUN STERK – 
PROTEIN NØDVENDIGT FOR 
MUSKLERNE

INTET KOMPROMIS:

GROVFODERANALYSE 
ER ET MUST
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Pavo TopSport online!
Artikler,	videoer	og	produktinformation	om	arbejde	
med	sportsheste	og	foder	finder	du	på	hjemmesiden	
www.pavo-hestefoder.dk

For spørgsmal om fodring & sundhed,  
så kontakt vengligst Pavo feeding  
excellence:  
Email:	salg@pavodk	/	Tlf	+45	74	83	39	01

Pavo AllSports	

Sportsfoder	til	alle	
discipliner

Pavo SportFit

Sportmüsli	til	alle	
discipliner

Pavo Energy Control	

Top	konkurrencefoder	til	
vervarende	præstation	

Pavo Triple P

Pavo	Power	Performance	
müsli	for	lettilgængelig	energi

Pavo Gold E	

Giver	balance	i	en	
foderplan	med	korn

1 kg
kraftfoder

–
1 kg

Pavo TopSport

+
BalaNcErEt 

ratioN

erstattes	af

erstat

Til hvilke heste er 
Pavo TopSport:

•	 Til	heste	som	trænes	hver	dag	
på	(semi)professionelt	niveau

•	 Fra	klasse	M
•	 Heste	som	er	bagud	mht.	

muskulatur
•	 Heste	som	mangler	energi	til	

vedvarende	præstationer
•	 Til	ungheste	som	skal	opbygge	

muskulatur

Vil	du	give	Pavo	TopSport	sammen	med	foderet,	så	vedbliv	med	at	give	maksimalt	et	til	
halvandet	kilo	per	dag	til	en	hest,	som	vejer	omkring	600	kilo.	Start	langsomt	op,	så	din	hest	
kan	vænne	sig	til	det.	Nogle	heste	skal	også	lige	vænne	sig	til	smagen.	Ændringer	i	rationen	
skal	altid	foretages	gradvist.	Bland	det	derfor	med	det	almindelige	kraftfoder.

Du	behøver	ikke	bekymre	dig	om	overdosering	af	protein,	overskuddet	udskilles	via	urinen.	
Men	hvis	du	giver	mere	end	halvandet	kilo	per	dag,	så	får	din	hest	for	meget	fedt/olie,	og	det	
er	muligt	at	afføringen	bliver	blød	og	klæbrig.	Det	er	ikke	sundt.	

Muskler i stedet for fedt

Bliver	heste	ikke	tykkere,	hvis	de	får	mere	energirigt	foder?	”Ikke	hvis	de	forbruger	ener-
gien	under	træningen.	Derfor	er	dette	også	et	produkt	til	(top)sportsfolk.	Det	er	omfattende	
testet	i	et	år,	og	hestene,	som	fik	det,	blev	vejet	regelmæssigt.	De	blev	ganske	vist	lidt	tun-
gere,	men	det	var	fordi	de	udviklede	meget	mere	muskelmasse.	Derved	kunne	de	præstere	
meget	bedre,	og	de	var	også	mindre	følsomme	over	for	skader.”

Eksempler på foderplaner til sportsheste

Pavo TopSport er ikke noget for alle heste. Det er et foder til heste, som  
præsterer på topniveau.

Heste i den nationale 
sport (600 kg): 

Med godt grovfoder 
(8,8 – 9,5 MJ/kg tørstof og 
total protein på minimal 
100-110 g/kg tørstof): 

•	 8	–	11	kg	grovfoder
•	 2	kg	Pavo	Condition	eller		

Pavo	AllSports
•	 ingen	Pavo	TopSport

Med gennemsnitligt eller 
middelmådigt grovfoder:

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

Pavo	Condition
•	 1	kg	Pavo	TopSport	

Dressurhest på internatio-
nalt niveau (600 kg):

Med godt grovfoder 
(9,5 – 10,2 MJ/kg tørstof 
protein på minimal  
110-120 g/kg tørstof):

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

Med gennemsnitligt  
grovfoder:

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

Springhest på internationalt 
niveau (600 kg):

Med godt grovfoder 
(9,5 – 10,2 MJ/kg tørstof 
og total protein på minimal 
110-120 g/kg tørstof) : 

•	 8	–	11	kg	grovfoder
•	 3	kg	Pavo	AllSports	eller		

Pavo	Triple	P
•	 ingen	Pavo	TopSport

Med gennemsnitligt  
grovfoder:

•	 8	–	11	kg	grovfoder
•	 2	kg	Pavo	AllSports	eller		

Pavo	Triple	P
•	 1	kg	Pavo	TopSport

Konkurrencehest på 
internationalt niveau:

Med godt grovfoder 
(9,5 – 10,2 MJ/kg tørstof 
og total protein på minimal 
110-120 g/kg tørstof) :

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

Med gennemsnitligt  
grovfoder:

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

SE OGSÅ DE ANDRE FODER-
PRODUKTER I PAVO SPORT 
SORTIMENTET

Fotos:	Arnd	Bronkhorst
Foto	Merel	Blom:	Dirk	Caremans

PAVO TOPSPORT  
EKSEMPEL PÅ RATIONER
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