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    kde v tomto širém světě
  může člověk nalézt noBlesu Bez Pýchy,
    Přátelství Bez závisti 
  neBo krásu Bez marnivosti?

– The Horse, Ronald Duncan –
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– The Horse, Ronald Duncan –

Anton Baarslag, ředitel Pavo

Každý kůň je závislý na svém majiteli co se 
zdravého krmení týká. Od klisen po ročky, od 
hobby koní po mezinárodní top sportovce, 
každý kůň je jedinečný a má své specifické  
nutriční nároky.

Vývoj nových produktů znamená, že je potřeba 
vzít v potaz veškeré potřeby koní. V souvislosti 
s tím koňský svět stále dohání ostatní průmysl. 
Výzkum je velmi nákladný, přesto Pavo každo-
ročně věnuje část zisku na výzkum nových  
poznatků v oblasti zdraví a výživy koní. Naším 
cílem je přispět k dobrému zdraví a pocitu  
pohody každého koně. A jelikož investice do 
výzkumu nejsou nízké, nepatříme mezi nejle-
vnější značky.

Tyto přidané hodnoty se ale přímo promítají ve 
vynikající kvalitě našeho krmiva, které udržuje 
vašeho koně zdravého a ve výborné kondici. 

Pavo vyvíjí své produkty v souladu s nutriční 
hodnotou objemového krmiva což znamená, že 
potřebujete krmit nižší množství našich pro-
duktů. Tím zase vracíme náklady našim zákaz-
níkům: dodáváme vám to nejlepší krmivo pro 
vašeho koně.

Naše oddělení komunikace se neustále ptá: Co 
budí naše zákazníky v noci ze spaní? Jaké jsou 
jejich obavy? A jak jim můžeme pomoci je 
vyřešit? Snažíme se identifikovat s potřebami 
našich zákazníků, majitelů koní a zodpovědět 
jejich otázky prostřednictvím našeho prvotříd-
ního servisu, zdravých produktů a praktických 
rad.

V Pavu věříme, že je opravdu důležité poznat  
naše zákazníky.
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Můžete připravit SlobberMash i ve studené vodě?

Našemu poníkovi je již 28 let a my se snažíme ho udržet v kondici. 
    Co bychom mu měli krmit?

  Jestli je cukr opravdu tak špatný pro koně, 
      jak mám svého koně krmit?

Jak zjistím, co je v mém krmivu?

Proč je hořčík tak důležitým  
prvkem v krmné dávce?

Jaké krmení by měla dostat má březí klisna?

         Můj Frísan nemá dostatek výdrže na dvě
drezurní zkoušky, jak to mohu zlepšit?

Co je stravitelný čistý protein?

odpověď na všechny vaše otázky o krmení
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V otázkách krmení neexistují žádná pevná pravidla, každá kombinace 
majitele a koně je unikátní. Vy jste se svými koňmi každý den a proto 
je nikdo nezná lépe než právě vy. Ale někdy je dobré si nechat  
poradit od odborníků. Od někoho, kdo vám může potvrdit, zda krmíte 
správně nebo od někoho, kdo vám dá přátelské tipy jak zlepšit váš 
krmný režim. A od toho je právě Pavo krmný rádce. Tým zkušených 
odborníků v oblasti zdraví a výživy, který je připravený zodpovědět 
všechny vaše otázky ohledně krmení.

Jsme tu pro vás!

telefon (během pracovní doby): 
česká republika:  +420 724 166 616

e-mail: 
feedingadvice@pavo.net 
info@pavo.cz

 

Odpověď na všechny vaše otázky o krmení

Nutricní poradce

Co začalo jako potřeba pomoci 
mému vlastnímu koni přerostlo ve 

studium, a nakonec i v pomoc ostatním 
s jejich koňmi a řešením jejich otázek 

ohledně krmných doporučení. 
Nyní je mojí výzvou pracovat s majiteli 

koní a vytvořit to nejlepší krmení 
pro jejich koně. 

Pro mě je největší odměnou šťastný 
a zdravý kůň a spokojený majitel.

Djilan Boelen

Rádi hovoříme s majiteli koní. A to nejen na závodech či akcích, také prostřednictvím mailu, telefonu a naší facebookové stránky.
napište nám na naší facebookovou stránku Pavo https://www.facebook.com/Pavocz/

6 O Pavu
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Zdraví 

Všechno co v Pavu děláme souvisí se zdravím koní. Vidíme to 
jako svou možnost pomoci zlepšit a pečovat o zdraví každého 
a jediného koně pomocí krmení. A proto pečlivě nasloucháme 
všem potřebám, které jako majitelé koní můžete mít. Pavo 
odpovídá na vaše otázky ohledně krmení podle doporučení 
odborníků, zdravými produkty a skvělým servisem.

Vášeň
Pracovat pro Pavo a mít vášeň pro koně jde ruku v ruce.  
Můžeme být v kanceláři nebo na cestách za vámi v pracovní 
době, ale náš volný čas je věnovaný naší společné vášni:  
koním.

Pochopili jsme, že jen to nejlepší je dost dobré. Proč? Protože 
stejně jako vy si užíváme speciální partnerství s koňmi.

Práce v partnerství
Každý a jediný produkt, který Pavo vyvine, je testovaný přímo  
v terénu, ve spolupráci s našimi partnery. Mezi ty se počítají  
zákazníci, top jezdci, trenéři, veterináři a různé instituce a  
svazy. Hodnotný feedback nám umožňuje vytvořit řadu  
inovativních a zdravých produktů.

A my budeme velmi rádi hovořit i s vámi prostřednictvím 
emailu, telefonu nebo sociálních médií.

7O Pavu
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Důvěryhodnost značky Pavo 
leží ve faktu, že jsme opravdoví 
koňští nadšenci z celého srdce.

Víme, jak lidé od koní přemýšlejí 
a jaké jsou jejich problémy, 

protože stejné věci řešíme sami 
každý den.

V Čechách a na Slovensku je 160 distributorů 
Pavo, vždy je nějaký blízko vás. Mezi ně se 
počítají obchody s jezdeckými potřebami 
i veterináři. Někteří vám dovezou krmení  
až do stáje.

Navštivte www.pavo.cz a najděte si 
nejbližšího prodejce.

Prodejce Pavo je blízko vás!

Manažer prodeje v Belgii
Didier Spinelli

8 O Pavu
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Zákazníci mohou nyní nakupovat nejen u svých osvědčených  
prodejců Pavo, ale mohou si bezpečně objednat všechny produkty 
online ve web shopu Pavo. To znamená, že si můžete objednat  
kdykoliv jakékoliv krmení nebo doplňky, které budou dodány přímo 
do vašeho domu či stáje během jednoho až dvou pracovních dní.

•	 Vyberte si z odpovídající řady Pavo
•	 Objednejte si dle svého výběru
•	 Dodání během 1 – 2 dnů
•	 Bezpečné a spolehlivé
•	 Možnost vrácení

Web shop vám take nabízí možnost vyzvednout si zboží u nejbližšího 
prodejce Pavo. K tomu potřebujete jen vybrat Pavo Pick-Up Point. 
www.pavo.cz

Stejně jako doručení produktů přímo k vám domů nebo do stáje, 
náš web shop vám také nabízí vyzvednutí objednaných produktů ve 
vašem okolí. Pavo sběrná místa by měla být označena logem Pavo  
Plus Shop anebo použijte vyhledávání “najdi nejbližší obchod” na 
webové stránce.

Balení vyhovující vašim potřebám

Pavo web shop Vyzvednutí v obchodu

•	 Jednoduché na manipulaci
•	 Dlouhá doba trvanlivosti díky třívrstvému papíru
•	 Pavo pelety jsou dodávány ve 20 kg pytlech
•	 Pavo müsli je dodáváno v 15 kg pytlech
•	 Pavo DailyPlus je dodáváno v 90 litrovém pytli (cca 15 kg)
•	 Pavo SummerFit je dodáváno v 5 kg a 15 kg balení
•	 Pavo doplňky jsou dodávány ve 3 kg pytlech

•	 BigBox je velký robustní kartonový box s víkem
•	 Ekonomičtější než balení v pytlích
•	 Může být dovezen přímo k vám do stáje
•	 Balení můžete po použití vyhodit do papírového odpadu k recyklaci
•	 Ideální pro pět a více koní krmených stejným krmivem
•	 Pavo BigBox pelety obsahuje cca 750 kg
•	 Pavo BigBox müsli obsahuje cca 500 kg

•	 Ideální pro deset a více koní

zajímá vás to? 
kontaktujte naše obchodního zástupce:
Radek Kesler
+420 724 166 616
Radek.kesler@canvit.cz

Pytle
(1-4 koně)

BigBox
(5-10 koně)

Krmení do sila
(vice jak 10 koně)

9O Pavu
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Drezura

Western

KNHS
Holandská jezdecká federace

KWPN
Svaz chovatelů holandského 
teplokrevníka

Top jezdci všech disciplín objevili Pavo. 
Navštivte www.pavo.cz/partneripavo

Partneři

10 O Pavu
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Skoky

Western

Spřežení

Vytrvalost

Všestrannost

Chov

Speciální plemena

Dostihy

11O Pavu
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Majitelé koní si často nejsou jistí ohledně 
cukru. Cukr je regulerním zdrojem energie 
pro vašeho koně. Ale pokud váš kůň 
konzumuje více cukru nebo škrobu než 
spotřebuje, hrozí mu větší riziko nadváhy a 
obezity a s tím souvisejících zdravotních 
problémů, včetně laminitidy, EMS a rezistenci 
na inzulin. 

Ujistěte se, jaký denní příjem cukru a škrobu 
má váš kůň z pastvy, sena nebo senáže a 
zkontrolujte také koncentrované krmivo. 
Procenta vám příliš neřeknou. Spočítejte  
kolik gramů cukru/škrobu dostane váš  
kůň z různých typů krmení, které mu dáváte. 
Jen tak budete přesně vědět, co váš kůň  
konzumuje. Potřebujete pomoci spočítat 
krmnou dávku vašeho koně? Kontaktujte:
feedingadvice@pavo.net

12 Pavo Essentials



Všichni známe cukr jako hodnotný zdroj energie pro koně. Již méně 
známou skutečností je, že je cukr  také nezbytný pro normální  
fungování mozku a nervového systému.

Neexistuje žádný standard doporučeného příjmu cukru a škrobu. 
To skutečně závisí na tom, jak se svým koněm pracujete a kolik 
energie váš kůň vydá. Extrémně aktivní kůň může zkonzumovat 
větší množství cukru, které bude odpovídat spáleným kaloriím 
během tréninku. Koně jsou býložravci. Rostliny produkují glukózu 
(jednoduchý cukr) pomocí slunečního svitu. Ta se následně ukládá 
v jejich semenech nebo kořenech ve stlačené formě kterou nazýváme 
škrob.  Kůň, který zkonzumuje škrob, ho musí transformovat zpět na 
cukr, aby z něho mohl využít energii.

“obsah cukru v produktech vám neřekne 
příliš. vždy sledujte obsah cukru i škrobu 
dohromady!” 
djilan Boelen, nutriční poradce Pavo

Příliš mnoho cukru může vést k problémům trávicího ústrojí. Mírné 
obtíže mohou vést k průjmu, vážnější obtíže mohou vést až ke  
kolice. Pokud nestrávený cukr zůstane ve střevech, může způsobit 
nerovnováhu trávicích bakterií. A tomu se samozřejmě chceme  
všichni vyhnout. Obezita je take častějším problémem. Proto je 
důležité, aby méně aktivní koně, koně starší nebo citlivější koně či 
poníci využívali dietu s nízkým obsahem cukru a škrobu.

Není možné brát v potaz pouze krmivo koncentrované, musíte 
analyzovat i množství cukru a škrobu, které váš kůň přijme v trávě, 
senu nebo slámě. Mezi naše krmivo s nízkým obsahem cukru 
a škrobu patří Pavo Nature’s Best, Pavo DailyPlus, Pavo Care4Life 
a Pavo SpeediBeet. Pavo SummerFit a Pavo VitalComplete jsou 
kompletní vitaminové doplňky.

Rádi byste se dozvěděli více o cukru a škrobu v krmení pro koně nebo 
o roli cukru v případech laminitidy? na našich stránkách najdete 
spoustu článků k tomuto tématu v části krmné doporučení.

Pavo: odpověď na všechny vaše otázky o krmení

     Jak cukr 
  ovlivňuJe

vaseho kone? Es
se

nt
ia

ls

Pavo Essentials 13



 
Chtít pro svého koně to nejlepší znamená  
naslouchat mu
V přírodě si koně poradí sami. Jejich  
putování závisí na dostupnosti krmení. 
Během dne stráví spoustu času hledáním 
pastvy, bylinek, minerálů a přírodních  
zdrojů vody.

Jak tedy můžete jako majitel krmit svého 
koně co nejpřirozenější cestou? Není to tak 
jednoduché jak se zdá. Každý kůň denně 

potřebuje přibližně 1,5% - 2% své váhy v 
kvalitním krmení, distribuovaném v průběhu 
celého dne v tolika krmných dávkách kolik 
je možné.

Záleží také na plemeni, typu koně, věku 
nebo objemu práce, váš kůň tak může 
potřebovat extra koncentrované krmivo 
nebo vitamíny. Každý kůň je jedinečný. 

Analyzujte chování svého koně. Například 
zda konzumuje krmení rychle nebo pomalu? 
Má sklony přibírat nebo máte naopak problém 
ho nakrmit na optimální váhu? Pokud budeme 
mít přístup k těmto informacím, můžeme 
vám pomoci sestavit co nejvhodnější 
krmnou dávku pro vašeho koně.

řešení: 
Řada Pavo Essentials je pečlivě vybalan-
covaná pro běžnou denní potřebu. 
Takže pokud jezdíte závodně nebo jen tak 
pro radost, s produkty této řady nemůžete 
udělat chybu.

Zavolejte nám pro Krmné doporučení: 

 +31 (0)485 490 702 nebo přes  

 feedingadvice@pavo.net
 
Protože v Pavu máme odpovědi na 
všechny vaše otázky ohledně krmení.

 

Essentials
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FAQ Nature´s Best

Proč bylo krmivo nature´s Best  
vylepšeno?
Nadměrné množství cukru a škrobu není 
zdravé pro koně, kteří mají méně pohybu 
nebo jsou citliví na větší příjem cukru.  
To je důvod, proč jsme vylepšili složení 
Pavo Nature´s Best. Pavo Nature´s Best 
stále nabízí ten samý obsah cukru (2%), 
ale nyní obsahuje větší množství vlákniny 
a nižší obsah škrobu (16%).
Je možné krmit Pavo nature´s Best 
sportovním koním?
Ano, toto müsli je vynikající pro mladé 
sportovní koně nebo pro koně, kteří  
se příliš “zahřejí” při krmení ovsem.  
A pokud váš kůň nemá dostatek 
energie nebo výdrže, je čas přejít na 
krmení ze sportovní řady nebo přidat 
Pavo TopSport.

co je tak zvláštního na senu z Bojínku 
lučního?
Bojínek luční je druh trávy s obsahem  
výjimečně vyhovujícícm potřebám koní. 
Také obsahuje velmi male množství  
fruktanového cukru. Bohužel Bojínek  
luční nepřežije spásání, proto není  
vhodný na pastvu nebo do výběhu.
které cereálie byly odstraněny?
Náš nový Nature´s Best obsahuje méně  
cereálií než dříve. Odebrali jsme  
pufovanou pšenici, záměrně jsme  
ponechali špaldu: zrno, které má vysoký 
obsah vlákniny a málo škrobu.

nezapomeňte: Jelikož je müsli méně sladké, 

někteří koně si musí na méně sladké krmivo 

zvyknout.

15 kg

3 kg

NOVé 
SlOžENí

Pavo Nature’s Best
Zdravé müsli pro hobby a sportovní koně

vhodné pro: koně, kteří se stávají příliš energičtí po ovsu nebo mají sklony k nadváze

Pavo Nature´s Best nabízí v novém složení vše! Naše chutné, zdravé a na vlákninu bohaté  
müsli nyní profituje z nízkého obsahu cereálií a přidaného Bojínku lučního. Tato na vlákninu 
bohatá rostlina, která přidává bylinkové aroma, obsahuje nízké množství fruktanového cukru  
v porovnání s ostatními druhy trávy. Nature´s Best nyní také obsahuje větší množství vlákniny  
pro zdravé trávení. Obsah vitamínů a minerálů v müsli Nature´s Best bylo přizpůsobeno 
výsledkům posledních výzkumů a je založeno na průměrných hodnotách vhodných pro běžné 
objemové krmivo.

 Garantováno bez ovsa

 Nízký obsah cukru (2%) a škrobu (16%)

 Obsahuje špaldu a alfalfa pro stimulaci žvýkání

Specifikace produktu

Složení

Vojtěška, Špalda, Bojínek luční, Pšenice krmná, Sojové slupky, Pšenice, 
Jablečné výlisky sušené, Třtinová melasa, Sojový olej, Sójové vločky, 
Pufovaná kukuřice, Mrkvové vlocky, Lněné semeno, Kukuřičný olej z 
klíčků, Extrahovaný šrot slunečnicový, Čekankové řízky, Vitaminy & 
minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 11,5 MJ/kg
Čistý protein 12,0 %
Stravitelný čistý protein 9,0 %
Hrubý tuk 5,2 %
Hrubá vláknina 19,0 %
Cukr 2,4 %
Škrob 16,0 %

Krmné doporučení Nature’s Best kg/den

Váha dospělého  
koně 200 kg 400 kg 600 kg

Udržování 0,7 kg / den 1,3 kg / den 2,0 kg /den
Lehká práce 0,8 kg / den 1,7 kg / den 2,5 kg /den

Video
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20 kg

15 kg

Pavo BasicPlus
Pelety pro běžné denní užití

vhodné pro: koně a poníky při odpočinku nebo v lehké práci

Pavo BasicPlus je základní peletované krmivo s velmi příznivým poměrem ceny a kvality.  
Granule jsou velké 5 mm a obsahují základní vitamíny, minerály a stopové prvky potřebné  
pro vašeho koně, včetně vitamínů A & E, biotinu, mědi a zinku. BasicPlus je vhodným krmivem 
pro koně, kteří nepracují příliš intenzivně a kteří nejsou v chovu. Zabraňuje koním přibírat na 
váze nebo příliš překypovat energií a přitom dodává potřebné množství živin.

 Atraktivní poměr ceny a kvality
 Obsahuje všechny základní vitamíny a minerály

Specifikace produktu

Složení

Pšenice krmná, Sojové slupky, Ječmen, Pšenice, Ovesné otruby, 
Třtinová melasa, Vojtěška, Sojový olej, Vitaminy & minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 11,3 MJ/kg
Čistý protein 11,0 %
Stravitelný čistý protein 8,5 %
Hrubý tuk 3,0 %
Hrubá vláknina 13,0 %
Cukr 7,0 %
Škrob 22,0 %

Krmné doporučení BasicPlus kg/den

Váha dospělého  
koně 200 kg 400 kg 600 kg

Udržování 0,7 kg / den 1,3 kg / den 2,0 kg / den
Lehká práce 0,8 kg / den 1,7 kg / den 2,5 kg / den

Pavo Cerevit
Müsli bez ovsa

vhodné pro: koně a poníky v lehké práci
 
Pavo Cerevit je cenově výhodné a extrémně chutné müsli, obsahující ječmen a kukuřičné 
vločky. Pavo Cerevit dodává vašemu koni všechny vitamíny a minerály potřebné pro optimální 
zdraví. Přípravě tohoto bezovsého müsli jsme věnovali velkou péči. 

 Bez ovsa

 Obsahuje základní vitamíny a minerály

 Atraktivní poměr ceny a kvality

Specifikace produktu

Složení

Ječmenné vločky, Vojtěška, Pšenice krmná, Kukuřičné vločky,  
Sojové slupky, Pšenice, Třtinová melasa, Hrášek vločky, Sojový olej, 
Kukuřičný olej z klíčků, Vitaminy & minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 12,3 MJ/kg
Čistý protein 11,0 %
Stravitelný čistý protein 8,0 %
Hrubý tuk 3,5 %
Hrubá vláknina 12,0 %
Cukr 4,0 %
Škrob 32,0 %

Krmné doporučení Cerevit kg/den

Váha dospělého  
koně 200 kg 400 kg 600 kg

Udržování 0,7 kg / den 1,3 kg / den 2,0 kg / den
Lehká práce 0,8 kg / den 1,7 kg / den 2,5 kg / den
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20 kg
Pavo Condition
Zdravé pelety pro každého koně

vhodné pro: koně, kteří potřebují extra energii a koně, kteří mají tendenci být příliš  
energičtí po konzumaci ovsa

 
Pavo Condition je během výroby tepelně ošetřeno kvůli lepší stravitelnosti škrobu obsaženého 
v obilných zrnech, dodává tak bezpečnou a kontrolovanou formu energie. Pavo Condition jsou 
naše nejvíce prodávané pelety. Pokud si nejste úplně jistí, co přesně potřebuje váš kůň nebo 
začínáte s tréninkem mladého koně, je Pavo Condition ideální volbou. Neobsahuje oves a má 
přidaný extra Biotin pro zdravý růst kopyt a lesklou srst.

 Bez ovsa 

 Pro základní sport a koně pro volný čas

 Přidaný biotin pro silná kopyta a zdravou srst

Specifikace produktu

Složení

Pšenice krmná, Ječmen, Sojové slupky, Pšenice, Vojtěška,  
Třtinová melasa, Sojový olej, Vitaminy & minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 12,3 MJ/kg
Čistý protein 11,5 %
Stravitelný čistý protein 8,0 %
Hrubý tuk 3,0 %
Hrubá vláknina 14,0 %
Cukr 6,0 %
Škrob 22,0 %

Krmné doporučení Condition kg/den

Váha dospělého  
koně 200 kg 400 kg 600 kg

Udržování 0,7 kg / den 1,3 kg / den 2,0 kg / den
Lehká práce 0,8 kg / den 1,7 kg / den 2,5 kg / den

Online Krmné doporučení
 
Rádi byste rychle a jednoduše zjistili, zda 
krmíte svého koně odpovídajícím množstvím 
objemového a koncentrovaného krmiva?

Potom vyplňte našeho 
online krmného průvodce. 
Poradí vám nejen kolik 
krmiva byste měli svému 
koni dávat, ale také vám 
dá užitečná doporučení.

www.pavo.cz/krmnadoporuceni 

 
Pro speciální Krmné doporučení pro vašeho 
koně nebo poníka prosíme kontaktujte Pavo 
krmného poradce: +31 (0)485 490 702 nebo 
feedingadvice@pavo.net
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15 kg

5 kg

Pavo SummerFit
Doplněk pro denní potřebu vitamínů a minerálů

vhodné pro: koně a poníky, kteří jsou 24/7 na pastvě a dostávají velmi málo  
koncentrovaného krmiva

 
Mnoho koní a poníků potřebuje jen velmi málo nebo žádné koncentrované krmení. Ovšem  
objemové krmení samo o sobě neobsahuje  dostatečné množství vitamínů a minerálů pro denní 
potřebu živin. Pavo SummerFit je chutná oplatka pro koně, která obsahuje doporučenou denní 
dávku vitamínů a minerálů. Jedna 140 g oplatka dodá stejné množství vitamínů a stopových 
prvků jako 2 kg standardního koncentrovaného krmiva. Malý rozměr oplatky zároveň zajišťuje,  
že kůň přijme jen velmi málo extra energie ve formě škrobu, cukru a bílkovin.

  Ideální způsob doplnění pouze objemového krmiva nebo diety s malým množstvým  
koncentrovaného krmiva

 1 oplatka = denní příjem vitamínů a minerálů pro vašeho koně bez kalorií navíc

 Pro všechna plemena, po celý rok

Specifikace produktu

Složení

Pšenice krmná, Sojové slupky, Vojtěška, Pšeničné vločky, Ovesné slupky,
Třtinová melasa, Pšenice, Lněné semeno, Lněné šrot,  
Pšeničné otruby, Vitaminy & minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 10,1 MJ/kg
Čistý protein 11,0 %
Stravitelný čistý protein 7,8 %
Hrubý tuk 3,0 %
Hrubá vláknina 15,0 %
Cukr 6,0 %
Škrob 16,0 %

Krmné doporučení SummerFit kg/den

Počet oplatek na den

Poník (200 kg - 300 kg)  0,5 oplatka / den
Kůň (400 kg - 600 kg)  1 oplatka / den

Kolektivní nadšení 
v Pavu pro well-being koní 
je neuvěřitelně nabíjející. 

Rád se procházím továrnou, 
kde se naše produkty 

vyrábějí a hrdě přemýšlím 
o dalších možnostech.

Produktovy manažer
Rob Krabbenborg
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20 kg

10 kg

Pavo VitalComplete
Denní doplněk vitamínů a minerálů

vhodné pro: koně, kteří dostávají jen objemové krmivo / koně krmení základními  
koncentráty

 
Pavo VitalComplete je ideálním doplňkem pro všechny diety, keré neobsahují dostatek 
vitamínů a minerálů pro denní potřebu. Pokud je váš kůň 24/7 na pstavě, konzumuje hodně 
cereálií nebo je ve stáji, kde podávají pouze základní krmení, potom je Pavo VitalComplete  
tím správným doplňkem, který dodá vašemu koni vyváženou dávku vitamínů, minerálů a  
stopových prvků, která pokryje jeho nároky na živiny.

  Obsahuje vitamíny, minerály a stopové 
prvky

  Pro dietu s nízkým množstvím  
koncentrovaného krmiva

  Doplňuje dietu pouze objemového  
krmiva

  Jako doplněk k dietě založené pouze  
na cereáliích

Specifikace produktu

Složení

Vojtěška, Pšenice krmná, Pšenice, Kukuřice, Třtinová melasa,  
Sojový olej, Ječmen, Vitaminy & minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 7,8 MJ/kg
Čistý protein 9,5 %
Stravitelný čistý protein 6,5 %
Hrubý tuk 3,5 %
Hrubá vláknina 13,0 %
Cukr 4,0 %
Škrob 7,0 %

Krmné doporučení VitalComplete g/den

Gram/den

Kůň (600 kg)  100 g / den
Poník (300 kg) 50 g / den

Kdy zvolit SummerFit a VitalComplete

SumerFit a VitalComplete jsou  
doporučovány jako vitamino-minerální  
doplňky k objemovému krmivu  
v případě že: 

•	 Nekrmíte žádné koncentrované krmivo
•	 Krmíte méně než 1 kg koncentrátů  

denně 

Oba produkty uspokojí denní potřebu  
vitamínů, minerálů a stopových prvků  
vašeho koně.

SummerFit je chutná oplatka 140 g  
a může být krmena z ruky. 

VitalComplete jsou malé 5 mm granule, 
které mohou být přimíchány do krmiva.

Pavo vitalcomplete
Pavo VitalComplete je vhodný pro všechny koně, kteří trénují  
intenzivněji a dostávají menší než doporučené množství  
koncentrovaného krmiva anebo možná levnější koncentrované  
krmivo s nižším obsahem vitamínů a minerálů. Oves také  
obsahuje nízké množství vápníku, proto je VitalComplete  
také vhodným doplňkem k ovsu.

Pavo summerFit
Pavo SummerFit je speciálně vyvinutý pro koně pro volný čas jako 
hlavní krmivo. Jeho nutriční složení z něj dělá nejvhodnější krmení 
pro koně a poníky, kteří nemají žádný trénink nebo jen velmi lehký 
nebo kteří jsou krmeni pouze objemovým krmivem.

Produktovy manažer
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90 l
Pavo DailyPlus
Pro šťastného, zdravého koně

vhodné pro: všechny koně a poníky všech disciplín/ koně s dentálními problémy
 
Divocí koně se pasou kolem 16 hodin denně a přitom zhruba 40,000 krát  
přežvýknou. Domestikovaní koně ve stájích přežvykují výrazně méně.  
Pavo DailyPlus je vybalancované objemové krmivo (nutriční ekvivalent ke 
kvalitnímu senu), které může být smícháno s koncentrovaným krmivem  
ke stimulaci žvýkání a tvorby slin. Žvýkání pomáhá předcházet nudě, 
zdravá produkce slin neutralizuje žaludeční kyseliny a napomáhá  
zdravému trávení. Pavo DailyPlus je receptem na šťastného koně.

 Stimuluje žvýkání a prodlužuje čas krmení

 Podporuje zdravé trávení

  Ideální řešení pro koně, kteří dostávají méně krmiva a žárlí na své sousedy

Objemové krmivo je základem přirozené diety každého koně. Pomáhá zajistit aktivní trávení  
a napomáhá optimální intestinální floře. Trávicí systém koní je úzpůsobený 
příjmu malého množství objemového krmiva konstantně po celý den.

Stálé přežvykování produkuje sliny, podporuje tvorbu žaludečních  
kyselin a tím udržuje trávicí systém koně aktivní. Koním, kteří přijímají  
malé množství objemového krmiva nebo konzumují větší množství  
koncentrovaného krmiva v jedné dávce hrozí větší riziko trávicích poruch. 
Proto je důležité, aby váš kůň přežvykoval co možná nejvíce.

Jako základní pravidlo platí následující:
•	 Jestli je to možné, umožňujte svému koni denně přístup na pastvu nebo do výběhu.
•	 Používejte jako podestýlku slámu, tak může váš kůň přežvykovat celý den.
•	 Vždy umožněte přístup k velkému množství čerstvé vody.
•	 Rozdělte krmení nejméně na tři dávky, ještě lepší je krmit čtyřikrát i vícekrát za den.
•	 Krmte v pravidelných intervalech.
•	 Dávejte seno jako první, koncentrované krmivo podávejte o 30 minut později.
•	 Nedělejte kompromisy v kvalitě objemového krmiva.
•	 Nikdy nedávejte prašné seno nebo seno od bláta.
•	 Nedávejte vice než je nutné!
•	 Smíchejte dvě hrsti Pavo DailyPlus s koncentrovaným krmivem, podpoříte tak žvýkání.

Je velmi důležité znát výživovou  
kvalitu vašeho objemového krmiva  
než podáte koncentráty, jedině tak 
můžete zajistit, aby váš kůň dostal  
opravdu to, co potřebuje.

Nechte své objemové krmivo  
analyzovat anebo požádejte o  
analýzu stáje, kde máte koně ustájené. 
Jakmile obdržíte výsledky, kontaktuje 
Pavo a společně vytvoříme ideální  
krmnou dávku pro vašeho koně. 
 
feedingadvice@pavo.net

Pavo, odpověď na  
všechny vaše otázky  
ohledně krmení

Krmná dávka každého zdravého koně začíná u objemového krmiva

Krmné doporučení DailyPlus kg/den

Přibližně na dávku 

Kůň  0,3 kg – 0,5 kg 
Nejlepší příjem je docílen smícháním koncentrátu s  
Pavo DailyPlus a vodou (namočený)

Specifikace produktu

Složení

Vojtěška, Rostlina ovsa, Ječmená sláma, Pšenice krmná,  
Třtinová melasa, Tráva, Ječmen, Sojový olej, Minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 7,8 MJ/kg
Čistý protein 10,5 %
Stravitelný čistý protein 6,8 %
Hrubý tuk 2,4 %
Hrubá vláknina 26,0 %
Cukr 8,9 %
Škrob 3,2 %
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15 kg

3 kg

Pavo Care4life
Bylinková směs bohatá na vlákninu pro všechny koně

vhodné pro: koně s nízkou tolerancí cukru / koně citlivé na stres, koliky nebo laminitis
 
Tato unikátní směs obsahuje vše co je potřeba na podporu optimálního zdravotního stavu 
vašeho koně. Obsahuje 11 různých bylinek (4,5%) včetně Echinacei a měsíčku, stejně jako 
vitamíny, minerály a stopové prvky v organické formě. Tyto živiny hrají důležitou roli v  
detoxikaci organismu a pomáhají tělo zbavit odpadních látek. Přidaný kolagen (1%),  
který aktivně podporuje zdravé chrupavky, je obzvlášť prospěšný.

Ale také je důležité vědět co tato směs neobsahuje! Pavo Care4Life neobsahuje nic, co by 
zbytečně zatěžovalo organismus vašeho koně. Může se pochlubit obsahem cukru a škrobu 
pouhých 9% a je naprosto bez cereálních obilovin, melasy a ovsa.

 Chlubí se 11 různými bylinami

  Obsahuje kolagen, prebiotika** a  
probiotika***

 Bez cereálií a melasy 

  Obsahuje Omega-3 a Omega-6 mastné 
kyseliny

Specifikace produktu

Složení

Vojtěška, Jablečné výlisky sušené, Sójové vločky, Směs bylin, 
Extrahovaný šrot slunečnicový, Slupky ze slunečnicových semen,  
Lněné semeno, Hrášek vločky, Sojový olej, Mrkvové vlocky,  
Kolagenní hydrolyzát, Lněné šrot, Kvasničný výrobek,  
Čekankové řízky, Vitaminy & minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 11,5 MJ/kg
Čistý protein 14,0 %
Stravitelný čistý protein 11,0 %
Hrubý tuk 6,5 %
Hrubá vláknina 24,0 %
Cukr 4,7 %
Škrob 4,7 %

Krmné doporučení Care4life kg/den

Váha dospělého  
koně 200 kg 400 kg 600 kg

Jako kompletní krmivo 0,3 kg / den 0,7 kg / den 1,0 kg / den

* Více informací o jednotlivých bylinkách můžete najít na: www.pavohorses.co.uk/basic-recreation/products/pavo-care4life
** Prebiotika pivovarské kvasnice (0,5 gr/kg) a inulin z čekanky (3 gr/kg)  *** Probiotika Yea-sacc (2 g/kg)  
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20 kg
Pavo liga
Vysoce kvalitní granule pro speciální plemena 
 

vhodné pro: všechna pracovní plemena jako Tinker, Welsh, Islandský kůň, Dartmoorksý 
poník, New Forest, Fjord, Shetland nebo Frísan

 
Pavo Liga je speciálně vytvořená pro pracovní plemena, která potřebují menší množství 
koncentrovaného krmiva, ale stále musí mít vysoký přísun vitamínů a minerálů (včetně mědi, 
zinku, selenu a nesmíme zapomenout ani na biotin) stejně jako jiné nízko energetické  
koncentráty. Stopové prvky jsou v tomto produktu také ve formě organicky vázané pro 
zlepšení stravitelnosti (*podívejte se na stránky www.pavo.cz kde jsou popsány výhody  
organicky vázaných stopových prvků). Pavo Liga obsahuje vše, co tito užiteční koně potřebují  
pro optimální zdraví, pěknou a lesklou srst a silná kopyta.

  Dvojnásobné množství vitamínů a  
minerálů na kilogram koncentrátu

 Nízká energie

  S přidanou mědí, zinkem, manganem, 
selenem a biotinem

Specifikace produktu

Složení

Ječmen, Pšenice krmná, Vojtěška, Sojové slupky, Třtinová melasa, 
Pšenice, Lněné semeno, Vitaminy & minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 12,1 MJ/kg
Čistý protein 11,5 %
Stravitelný čistý protein 8,5 %
Hrubý tuk 3,5 %
Hrubá vláknina 14,0 %
Cukr 6,0 %
Škrob 21,0 %

Krmné doporučení liga kg/den

Váha dospělého  
koně 200 kg 400 kg 600 kg

Udržování 0,5 kg / den 1,0 kg / den 1,5 kg / den
Lehká práce 0,6 kg / den 1,3 kg / den 1,9 kg / den

FAQ Pavo liga

Pro které koně je Pavo liga nejvhodnější? 
Liga byla speciálně zformulovaná pro koně a poníky plemen, které od přírody potřebují 
pouze male množství koncentrovaného krmiva. Jsou to takzvaní “užiteční koně”, jako 
jsou Haflingové, Fjordi, Tinkeři, Frísové a Welshové, stejně jako New Forest, Islandští,  
Shetlandští, Dartmoorští a Exmoorští poníci.

Jaký je rozdíl nezi ligou a condition? 
Liga obsahuje velké množství snadno vstřebatelných stopových prvků a mangan, meď,  
zinek a selen. To zajišťuje, že tito pracovní koně dostanou potřebné množství těchto pro  
ně důležitých prvků v relativně malém množství krmiva.

co jsou vlastně cheláty?
Stopové prvky jako meď, zinek, mangan a selen jsou v různých formách, jako například 
v oxidech nebo v chelátové formě. Chelátová forma je organická a tím i snadněji 
vstřebatelná koňským organismem, výsledkem je, že potřebují menší množství těchto 
prvků. Vždy se podívejte na originální balení, zda krmivo obsahuje stopové prvky v 
organické formě, ty jsou pro vašeho koně mnohem stravitelnější.
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15 kg

6 kg

Pavo SlobberMash
Zázračná teplá odměna s přidanými vitamíny 
 

vhodné pro: koně, kteří se zotavují po operaci nebo nemoci/stejně jako zdravé a chutné 
krmivo

 
Pavo SlobberMash je kompletní, o vitamíny obohacený koncentrát, který je velmi rychle a  
jednoduše připravitelný. Potřebujete pouze přidat teplou vodu a mash je připravený  
k okamžité konzumaci. Obsahuje poměrně velké množství lněného semínka, které pomáhá 
zajistit lesklou srst. Přidané otruby zase podporují zdravou funkci střev a podporují trávení.

 Obsahuje vysoký podíl čistého lněného semínka a přidaný vitamin C

 Urychluje regeneraci po nemoci nebo náročném tréninku

  Pomáhá rychlejšímu přelínání, zanechá vašeho koně s pěknou a lesklou srstí

Specifikace produktu

Složení

Pšeničné otruby, Ovesné otruby, Lněné šrot, Oves, Pufovaná kukuřice, 
Třtinová melasa, Pufovaný ječmen, Lněné semeno, Pšeničný škrob, 
Sojový olej, Vitaminy & minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 12,6 MJ/kg
Čistý protein 15,0 %
Stravitelný čistý protein 11,5 %
Hrubý tuk 8,0 %
Hrubá vláknina 7,0 %
Cukr 7,0 %
Škrob 29,0 %

Krmné doporučení SlobberMash kg/den

Váha dospělého  
koně 200 kg 400 kg 600 kg

Normální krmná dávka* 0,4 kg / den 0,8 kg / den 1,2 kg / den

* Smíchejte 1 díl Pavo Slobber Mash s 1 dílem horké vody (založeno na 
objemu, nikoliv na váze)

Video
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stárne váš kůň? začíná ztrácet na váze? 

Starší koně získávají z krmení menší množství živin. To znamená, že i když krmíte svého seniora 
dostatečným množstvím krmiva, nemusí dostat potřebné množství živin, které potřebuje. 
Ačkoliv zvenku nemusíte žádné změny poznat, stárnutí se může začít projevovat zevnitř. Proto 
nikdy nečekejte na viditelné symptomy. Samozřejmě nemůžete stárnutí nijak předejít,  
ale můžete proces stárnutí ovlivnit odpovídající péčí a udržet tak zdravý a spokojený život 
vašeho koně co nejdéle. Speciální krmivo pro seniory kombinované s kvalitním objemovým 
krmivem nebo jeho odpovídající náhražkou zajistí vašemu koni potřebné množství živin,  
které potřebuje.

věk v lidských letech

Kůň = Člověk

1 rok  4 roky
10 let  30/40 let
15 let  50 let
20 let  60 let
25 let  70 let
30 let  80 let
35 let  85 let

Výživová fakta

•	 U starších koní je riziko ztráty váhy vyšší 
v zimě než v létě. V zimě dávejte vysoce 
kvalitní objemové krmivo, které není tak 
vláknité. Starší koně potřebují přidané 
proteiny, fosfor, zinek, měď a selen. 

•	 Vitamín C je nezbytný pro zdravý 
imunitní systém a proto je pro koně tak 
důležitý. Normálně si koně tvoří sami 
Vitamín C z glukózy, ale starší koně tuto 
schopnost ztrácejí. Proto je nesmírně 
důležité jim Vitamín C přidávat do krmné 
dávky. 

•	 Koně, kteří již delší dobu nejsou schopni 
rozžvýkat objemové krmivo a jsou  
živí pouze z řepných řízků, otrub a  
koncentrátů, také potřebují přidat  
vitamíny skupiny B a vitamín K.

Speciální péče o seniory

Koně, kteří již nemohou přežvykovat, nezískají dostatek vlákniny.  
A i když vypadají, že přežvykují v podstatě celý den, ve skutečnosti 
nestráví skoro nic. Pokud nezasáhnete, váš kůň začne hladovět.  
To je důvod, proč speciální dieta obsahující náhradu za objemové 
krmivo může pomoci.

•	 Dejte 4-5 kg Pavo 18Plus (rozdělte na několik krmení v průběhu 
dne) do Slobber Mashe připraveného se studenou nebo teplou 
vodou v poměru 1:1 (stejné množství vody jako krmiva). Nechte  
namočit a nasáknout nejméně 15 minut před podáváním. 

•	 Smíchejte s náhradou objemového krmení, jako třeba namočené 
Pavo SpeediBeet ( do 400 g na 100 kg živé váhy) a/nebo Pavo 
DailyPlus ( protože obsahuje stejné složení jako velmi kvalitní 
seno, můžete dát neomezené množství). 

•	 Pokud krmíte 300 g (nebo více před namočením) řepných řízků 
na 100 kg živé váhy denně jako náhradu za objemové krmivo, 
potom doporučujeme přidávat 40 g otrub na 100 kg živé váhy.  
To zajistí optimální příjem vápníku a fosforu v krmné dávce.

Co dávat když váš kůň již nemůže přežykovat?
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15 kg

Proteiny jsou životně důležité

Možná jste slyšeli, že proteiny jsou pro koně špatné.  
Přesto hodně lidí věří, že to jednoduše není pravda.  
Protein je složený s aminokyselin – nezbytných stavebních 
materiálů uložených v těle. Starší koně potřebují 
dostatečné množství proteinů, které kromě jiných benefitů 
pomáhají zpomalit ochabování svalů.

Normální zdravý kůň potřebuje ve své denní krmné  
dávce přibližně 8-10% proteinů. Pokud se zhorší činnost  
jater a ledvin u vašeho koně, je potřeba upravit jeho  
krmnou dávku.  V tomto případě prosíme kontaktujte Pavo, 
abychom vám pomohli sestavit krmnou dávku na míru.

Pavo 18Plus v kombinaci s Pavo SpeediBeet je ideálním denním krmivem pro starší koně, kteří mají problémy se zuby.
Více informací o péči o starší koně najdete na www.pavohorses.co.uk//themes/olderhorses

Pavo 18Plus
Pro zdravé a fit seniory od 18ti let a výše 

vhodné pro: aktivní koně 18+/seniory s problémy se zuby, zejména pokud mají podváhu
 
Pavo 18Plus dodává všechno, co váš starší kůň potřebuje, aniž by zbytečně zatížil jeho/její  
systém. Starší koně již hůře zpracovávají cukr a naopak potřebují vice proteinů k udržení 
svalové kondice. Toto chutné müsli obsahuje přidané Omega-3 a Omega-6 mastné kyseliny 
(antioxidanty podporující imunitu) a obsahují optimální poměr vápíku a fosforu.

 Přidaná lehce stravitelná vláknina pro dobré trávení

 Obsahuje esenciální aminokyseliny pro ochranu svalů a kondice

 Obsahuje optimální poměr cukru/škrobu vhodný pro starší koně

 Může být krmeno suché nebo namočené

Specifikace produktu

Složení

Sojové slupky, Extrahovaný šrot sojový, toastovaný, Špalda,  
Vojtěška, Pufovaný ječmen, Pšenice krmná, Ovesné otruby,  
Řepkový extrahovaný šrot (moučka), Sojový olej, Třtinová melasa, 
Lněné semeno, Pšenice, Jablečné výlisky sušené, Kukuřice,  
Hrášek vločky, Extrahovaný šrot slunečnicový, Mrkvové vlocky, 
Čekankové řízky, Vitaminy & minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 12,4 MJ/kg
Čistý protein 16,0 %
Stravitelný čistý protein 13,0 %
Hrubý tuk 7,5 %
Hrubá vláknina 15,0 %
Cukr 5,0 %
Škrob 17,0 %

Krmné doporučení 18Plus kg/den

Váha dospělého  
koně 200 kg 400 kg 600 kg

Zdravý kůň 0,7 kg / den 1,3 kg / den 2,0 kg / den
Koně ve špatné
kondici nebo s
problémy se zuby* 1,6 kg / den 3,2 kg / den 4,8 kg / den

Tip na 
krmení

* Pro koně ve špatné kondici nebo koně s problémy se zuby, může být 
krmeno namočené ve vodě v poměru 1:1. 
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15 kg

3x

Pavo SpeediBeet
Rychle nasáknoucí řepné řízky

vhodné pro: koně na dietě s minimálním cukrem / koně s podváhou / seniory s problémy  
se zuby jako částečná náhrada za objemové krmení / sportovní koně potřebující pomalu 
uvolňovanou energii a jako doplnění vody / koně náchylné k trávicím problémům

Pavo SpeediBeet je vyrobeno z odcukrovaných vloček z řepných řízků, které jsou prosté melasy. 
Neobsahují žádný škrob, jen 5% cukru a velké množství zdravé vlákniny získané z pektinu.  
Pektin má prebiotický efekt; podporuje růst zdravých bakterií v žaludku. Velkorysý obsah  
vlákniny ve SpeediBeet je take skvělým zdrojem pomalu uvolňované energie. A také díky  
patentované výrobní úpravě se rychle nasákne studenou nebo teplou vodou 10 minut před  
krmením. Prosíme nezapomeňte: Pavo SpeediBeet může být krmeno pouze namočené ve 
vodě, proto se ujistěte, že je krmivo bezpečně uskladněné a z dosahu koní.

  Zdravé krmivo bohaté na vlákninu

  Podporuje zdravou funkci trávicího  
systému

  Extrémně nízký obsah cukru (5%),  
bez melasy a škrobu

Krmné doporučení SpeediBeet kg/den

Váha dospělého  
koně 200 kg 400 kg 600 kg

Zdravý kůň 0,1 kg / den 0,2 kg / den 0,3 kg / den
Koně ve špatné
kondici nebo s
problémy se zuby* 0,8 kg / den 1,6 kg / den 2,4 kg / den

Specifikace produktu

Složení

Bezmelasové řepné řízky

Garantovaný obsah

Obsažená energie 12,0 MJ/kg
Čistý protein 10,0 %
Stravitelný čistý protein 4,2 %
Hrubý tuk 0,7 %
Hrubá vláknina 16,0 %
Cukr 5,0 %
Škrob 0,0 %

Jak připravit SpeediBeet

Pavo SpeediBeet spadá do kategorie objemového 
krmiva, neobsahuje přidané vitamíny ani minerály. 
Jestliže krmíte Pavo SpeediBeet samostaně bez jiného 
objemového krmiva, potom doporučujeme přidání 
doplňkových vitamínů a minerálů (např. Pavo  
SummerFit oplatky nebo Pavo VitalComplete).

Krmný  
tip 1

Pavo SpeediBeet obsahuje málo cukru, což pro  
některé koně nemusí být chutné.  
Smíchejte proto Pavo SpeediBeet s normálním  
koncentrovaným krmivem nebo zkuste přidat  
Pavo SlobberMash. Přidané krmivo můžete postupně 
snižovat.

Krmný 
tip 2

Smíchejte jednu část SpeediBeet se třemi částmi vody  
(založeno na objemu, nikoliv na váze)

Manažer marketingové komunikace

* Smíchejte jeden díl se třemi díly vody.
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Kolik objemového krmiva 
potřebuje váš kůň?
 
Základním krmivem pro koně je kvalitní 
objemové krmivo, tráva nebo seno. Dávejte 
svému koni 1,5% – 2% objemového krmiva 
(v suchém stavu) jeho živé váhy. Kůň vážící 
600 kg tedy potřebuje 9 – 12 kg objemového 
krmiva v suchém stavu.
Seno má obsah sušiny 85%. Pokud váš kůň 
nekonzumuje žádnou trávu, potom potřebuje 
12 – 14 kg sena za den. Pokud má přístup do 
padoku nebo na pastvu, je kalkulace jiná.
Víte kolik objemového krmiva podáváte? 
Zkuste ho zvážit!

 
Potřebujete pomoci spočítat, kolik 
objemového krmiva byste měli svému koni 
krmit? Pak prosíme kontaktujte 
feedingadvice@pavo.net

Manažer marketingové komunikace

Ráda si povídám 
a moje práce je o povídání s majiteli 

o jejich koních a jaké problémy denně řeší. 
Tyto informace sbíráme a tvoříme z nich 

různé materiály, sdělující informace o 
zdravém mangementu krmení. 

Jak je to uspokojující?

Carolien Staal
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Jako manažer exportu navštěvuji stáje po celém 
světě a všude jsou lidé nadšení našimi produkty a způsobem, 

jak uvažujeme o managementu krmení. 
Pomáhání těmto lidem s krmením jejich koní a hledání nových distributorů 

v různých zemích mi dodává pozitivní energii, kterou potřebuji.

Frank van Rozendaal
Manažer exportu 
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15 kg

20 kg

Pavo FieldCare
Hnojivo pro výběhy
 
Zdravý výběh pro koně potřebuje  
odpovídající hnojivo. Pavo FieldCare je 
speciálně vyvinuto pro tyto účely: naše 
hnojivo obsahuje speciální pomalé 
uvolňování (2-3 měsíce) dusíkatých složek, 
takže vaše tráva roste rovnoměrně a bez 
nechtěných plevelů.
Pavo FieldCare obsahuje fosfáty, potassium, 
hořčík, síru a sodík, speciálně smíchané  
pro koňské výběhy a pastviny.

 Širokospektrální hnojivo

 Pomalu uvolňovaný dusík

  Pro zdravé výbehy a pastviny

Specifikace produktu

Složení

Jílek vytrvalý Domiatti 20 %
Jílek vytrvalý Montreaux   20 %
Jílek vytrvalý Orantas 20 % 
Bojínek luční 15,0 %
Lipnice luční 12,0 %

Kostřava červená 10,0 %
Jitrocel kopinatý 0,3 %
Pískavice řecké seno 1,5 %
Mrkev obecná 0,4 %
Petržel 0,4 %
Tomka vonná 0,4 %

Pavo GrassSeed
Speciální směs semen pro výběhy
 
Koně spásají trávu mnohem vice než krávy. To je take důvod, proč výběhy pro koně potřebují 
robustní trávy, které vydrží spásání a dupání. Pavo GrassSeed obsahuje nejen semena pro 
hustý porost, ale take zdravé bylinky se spoustou vlákniny, což z něj dělá ideální osivo  
pro koňské výběhy a pastviny.

  Nízký bod vzrůstu, tudíž je vice odolný 
proti podupání

 Zajišťuje hustý porost

  Obsahuje bylinky, které podporují  
optimální zdraví koně

 Trávy s nízkým fruktanovým indexem

Optimální doba pro osetí nebo znovu osetí je březen/duben nebo mezi polovinou sprna a polovinou října. 45 – 60 kg/ ha je doporučováno pro 
první osetí, pro znovu osetí pak 30 kg/ha.Tip

Kolik hnojiva potřebujete? Pozemek, který je ošetřovaný hnojem potřebuje 200-250 kg/ha. Pozemky, které se hnojem neošetřují,  
potřebují 300-400 kg/ha.Tip
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Postřehy expertů...

christoph hinkel, ředitel chovné farmy 
Paula schockemöhle:
“Máme tu čest pracovat s Pavem více než  
10 let. Abychom zajistili potomkům našich 
top hřebců zdravý start do života,  
doporučujeme řadu Pavo Podo všem  
našim chovatelům.“

Bert Wichers, známý veterinární lékař  
a chovatel koní kWPn:
“Jako veterinář musím potvrdit, že výživa 
hraje zásadní roli ve zdraví koní. Vidím to 
na svých hříbatech. Pavo je mým partnerem 
když dojde na získávání vědeckých znalostí 
ohledně výživy a OCD, to je důvod proč 
jsem se jejich výzkumu účastnil. Výsledek 
dramaticky posunul znalosti ohledně 
OC/OCD kupředu. Proto doporučuji 
Pavo Podo Care concept každému.“
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Krmná doporučení pro vysoce březí nebo laktující teplokrevné klisny 
a hříbata (s váhou okolo 600 kg v dospělosti). Pro poníky a jejich 
hříbata použijte poloviční množství.

klisny od 9.měsíce březosti
•	 Objemové krmivo dle potřeby (seno nebo senáž) nebo tráva na 

pastvě
•	 Od 9.měsíce březosti až po narození hříběte
•	  2 kg/den Pavo PodoLac, během tohoto období zvyšujte množství 

krmiva týdně o 100 g
•	 Laktace 1. - 4. měsíc cca 3 - 4 kg/den Pavo Podo®Lac 
•	 Laktace 5. - 6. měsíc cca 2,5 - 1,5 kg/den Pavo Podo®Lac;  

v tomto měsíci pomalu redukujte množství koncentrátu
•	 Jestliže klisna nedostává Pavo Podo Lac, přidejte během posledních 

tří měsíců před porodem 200 g Podo®Care 

hříbata od 6.týdne života do 8.měsíce
•	 Tráva na pastvě + mléko klisny
•	 200 g/den Pavo Podo®Care krmiva (začněte s malým množstvím) od 

6.týdne života
•	 Začněte se 150 g Podo®Start od 4.týdne, potom přidávejte 50 g 

každý měsíc
•	 Od okamřiku kdy hříbě konzumuje 1 kg Pavo Podo®Start na den,  

Pavo Podo®Care se již dál nedoporučuje
•	 Pokud není podáváno žádné koncentrované krmivo (s Podo®),  

potom pokračujte s podáváním 200 g Pavo Podo®Care až do  
12ti měsíců

hříbata po odstavení
•	 Objemové krmivo jak je potřeba (seno nebo senáž) nebo tráva
•	 6. - 7. měsíc cca 1.5 - 2.5 kg PavoPodo®Start na den
•	 8. - 12. měsíc cca 1.5 - 2.5 kg of PavoPodo®Grow na den
•	 13. - 18. měsíc cca 0.75 - 1.5 kg PavoPodo®Grow na den
•	 19. - 30. měsíc cca 1.0 - 2.0 kg PavoPodo®Grow na den
•	 Pokud nedostává koncentrované krmivo (s Podo®) je doporučováno 

pokračovat s přidáváním 200g Pavo Podo®Care denně až do  
30ti měsíců

tip
Jestli hříbě vyrůstá až příliš rychle a klisna začne ztrácet na váze v 
průběhu vysokého výdeje mléka, přejděte na Pavo EnergyControl.  
To zajistí, že klisna bude v dobré kondici a hříbě neporoste tak rychle, 
což je lepší pro oba.

Prověřte co vase hříbě jí
Krmivo s koncentráty nebo doplňky je vždy něco navíc k normální 
denní krmné dávce. Klisny a hříbata potřebují objemové krmivo s 
vyšším obsahem proteinů a energie. Ověřte, že máte seno vhodné pro 
klisny a hříbata pomocí analýzy. Jen tak je možné krmit odpovídajícím 
způsobem.

krmný Plán

Br
ee

di
ng
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6 kg

Specifikace produktu

Složení

Vojtěška, Pšeničné otruby, Fosforečnan hořečnatý, Laktóza,  
Třtinová melasa, Hořečnaté soli organických kyselin,  
Kukuřičný olej z klíčků, Dextróza, Vitaminy & minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 8,5 MJ/kg
Čistý protein 13,0 %
Stravitelný čistý protein 9,0 %
Hrubý tuk 3,2 %
Hrubá vláknina 16,7 %
Cukr 8,0 %
Škrob 5,0 %

Krmné doporučení Podo®Care g/den

Gram / den (hříbata 6 týdnů – 12 měsíců a klisny v posledních 
3 měsících březosti)

Klisna 200 g na den
Hříbě poníka  100 g na den
Hříbě   200 g na den

Chovatelé koní oceňují úspěšné  
recepty Pavo Podo®

Správná výživa je základem zdravého vývoje. Březí a laktující klisny 
potřebují přidanou podporu v nejnáročnějším období, stejně jako 
rostoucí hříbata, ročci a mladí koně mají specifické nároky na výživu. 

Některých vitamínů a minerálů je potřeba větší množství, jiných 
naopak nesmí být krmeno příliš.

Chovná řada Pavo je speciálně vyvinutá k uspokojení specifických 
požadavků na výživu a zajišťuje nejlepší možný zdravý start do 
budoucna. Všechny produkty jsou vyvinuty ve spolupráci s veterináři 
a v souladu s nejnovějšími věděckými výzkumy, tetsovány jsou u 
nejrenomovanějších chovatelů.

Doporučeno KWPN

Pavo Podo®Care
Krmný doplněk pro hříbata do 24 měsíců

vhodné pro: klisny a hříbata, která nedostávají krmiva Podo®

 
Tento krmný koncentrát obsahující Podo minerály byl speciálně vyvinut pro mladá hříbata do 
30 měsíců. Pavo Podo Care podporuje zdravý metabolismus kostí pro optimální vývoj hříbat. 
Tajemství leží ve správném množství vápníku, hořčíku a fosforu a ve speciální formě, ve které 
jsou tyto živiny přidány. Navíc Pavo Podo Care přispívá k vyrovnanému růstu a podporuje 
oběhový system. Tento doplněk zajišťuje vašemu hříběti nejlepší možný start do života!

 Obsahuje prověřený Podo-concept

 Podporuje metabolismus kostí
 Nejlepší start pro zdravá hříbata

 Věděcky ověřeno

Chov
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20 kg

Specifikace produktů venkovní sezóna

Složení

Pšenice, Pšenice krmná, Sojové slupky, Ječmen, Třtinová melasa, 
Extrahovaný šrot sojový - toastovaný, Vojtěška, Lněné semeno, 
Řepkový extrahovaný šrot (moučka), Oves, Sojový olej, 
Vitaminy & minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 13,2 MJ/kg
Čistý protein 15,0 %
Stravitelný čistý protein 12,0 %
Hrubý tuk 3,5 %
Hrubá vláknina 10,0 %
Cukr 7,0 %
Škrob 25,0 %

Pavo Podo®lac
Pro vysoce březí a laktující klisny

vhodné pro: březí klisny od devátého měsíce a během laktace
 
Pavo Podo®Lac je kvalitní premiové krmivo, které dodává nenarozeným hříbatům základní 
živiny a pomáhá klisnám k optimální produkci mléka. Jako doplněk k objemovému krmivu je 
krokem 1 vašeho krmného plánu pro klisny a hříbata.

Nutriční hodnota trávy závisí na kvalitě vlákniny. Pavo Podo Lac přichází se dvěma různými 
formulemi - Indoor Season a Outdoor Season (červen - říjen, kdy se klisny a hříbata mohou 
pást ve výběhu nebo na pastvině).

Podo®Lac Indoor Season obsahuje dvojité množství vitamínu E a výrazně vice proteinů.

 Založeno na koceptu Podo

  Obsahuje vysoké množství okamžitě 
vstřebatelné mědi, zinku a manganu

  Zvýšený obsah Ca/P a extra hořčík

  Udržuje klisnu v oprimální kondici a 
podporuje maximální produkci mléka

Krmné doporučení Podo®lac kg/den

Gram / 100 kg / den (březí a laktující klisny)

9. - 11. měsíc březosti  450 g / 100 kg / den
1. - 3. měsíc laktace  600 g / 100 kg / den

klisny, které mají sklony k zadržování placenty po porodu
Klisny, které jsou náchylné k zadržování placenty po porodu hříběte by měly dostávat Pavo Eplus (od dvou měsíců před termínem porodu) jako 
prevenci. Může být použito také jako léčebný prostředek jakmile je problém zjištěn. Extra vitamin E a selen podporují vyloučení placenty.

Tip 1

klisny, u kterých dochází k velkému úbytku váhy během laktace
Podo®Lac je vytvořen pro optimální  podporu a stimulaci produkce mléka u klisen. Bohužel některé klisny produkují tolik mléka, až to způsobuje  
úbytek váhy klisny a nadváhu hříběte. V tomto případě nahraďte Podo®Lac granulemi Pavo Energy Control 6 – 8 týdnů po ohřebení.  
Klisna tak dostane vice energie a sníží se jí produkce mléka, což jí pomůže k plnému uzdravení. Změnu krmiva proveďte postupně.

Tip 2

Specifikace produktů halová sezóna

Složení

Pšenice, Pšenice krmná, Extrahovaný šrot sojový - toastovaný, 
Řepkový extrahovaný šrot (moučka), Oves, Ječmen, Třtinová melasa, 
Oves, Pšenice, Vojtěška, Sojové slupky, Lněné semeno, Sojový olej, 
Vitaminy & minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 13,0 MJ/kg
Čistý protein 20,0 %
Stravitelný čistý protein 16,0 %
Hrubý tuk 5,5 %
Hrubá vláknina 9,0 %
Cukr 9,0 %
Škrob 18,0 %

33Pavo Breeding

Pro vice informací navštivte www.pavo.cz



20 kg
Pavo Podo®Start
Malé pelety pro mladá hříbata

vhodné pro: mladá hříbata od 3 týdne do 8 měsíců věku
 
Pavo Podo®Start není jen bohatý na kvalitní protein (esenciální aminokyseliny); obsahuje také 
základní vitamíny a minerály, které mladá hříbata potřebují, včetně extra přidaného hořčíku 
pro zdravý růst kostí. Pavo Podo®Start je ideálním krmivem pro přechod z mateřského mléka 
na pevné krmivo. Pro zodpovědný vývoj mladých hříbat od 3 týdnů do 8 měsíců věku.

 Založeno na ověřeném Podo® konceptu

  Obsahuje optimální množství hořčíku, mědi, zinku a manganu v okamžitě stravitelné 
formě, pro neomezený růst kostí

 5 mm pelety, vhodné pro malá hříbátka

Pavo Podo® recept na úspěch

Specifikace produktu

Složení

Pšenice krmná, Extrahovaný šrot sojový - toastovaný, Ječmen, 
Vojtěška, Třtinová melasa, Pšenice, Sojové slupky, Lněné semeno, 
Laktóza, Kukuřice, Sojový olej, Vitaminy & minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 12,8 MJ/kg
Čistý protein 17,0 %
Stravitelný čistý protein 14,0 %
Hrubý tuk 5,0 %
Hrubá vláknina 9,0 %
Cukr 10,0 %
Škrob 18,0 %

Recept na úspěch Pavo Podo® tkví ve dvacetileté 
produkci, založené na vědeckých výzkumech z 
celého světa. Během této doby se do receptů 
promítají nejnovější vědecké poznatky. Tajemství 
je v dostupnosti a poměru minerálů, které obsahuje. 
Jelikož vápník, fosfor a hořčík jsou esenciální pro 
vývoj kostí, není to množství, ale správná kombinace 
těchto makro minerálů, která je rozhodující pro 
zdravý růst kostí.

2,0 - 2,5 roku

1,5 - 2,5 roku 

0,8 - 1,5 roku 

0,5 - 1,0 rok

0 - 6 měsíců

< 0 roků

důležitost okamžitého řešení
Hříbě se může uzdravit z deformace 
kostí pokud se jejich růst ještě neuzavřel. 
Jakmile se jednou kosti uzavřou, 
efekt je nevratný.

složení mléka klisny se nedá změnit
Složení mateřského mléka z minerálů, stopových prvků a laktózy je ze 100% dáno geneticky, není možné ho změnit krmením.  
Proto je tak důležité podporovat mladá hříbata již od začátku.

Krmné doporučení pro hříbata kg/den

Váha dospělého koně 200 400 600 
Věk [měsíce] kg kg kg

0.-2. Podo®Start 0,1–0,4  0,2–0,5 0,3–0,75 
 Pastva + mléko klisny  bez bez bez 
3.-5.* Podo®Start 0,25–1,0  0,5–1,5 0,75–1,5 
 Pastva + mléko klisny bez bez bez 
6.-7. Podo®Start 0,5–1,25  1,0–2,0 1,5–2,5 
 Seno nebo suchá siláž  bez bez bez

* Po odstavení zdvojnásobte doporučenou dávku
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20 kg
Pavo Podo®Grow
Vysoce kvalitní krmivo pro koně mezi 1 a 2 rokem

vhodné pro: mladé koně mezi 8 a 30 měsícem věku
 
Pavo Podo®Grow je top krmivem pro vývoj odstavených hříbat až do jejich třetího roku.  
Je základem pro silné nohy v pozdějším věku, zajišťuje optimální posílení kostí a zároveň  
podporuje péči o klouby a šlachy.

 Založeno na prověřeném Podo® konceptu

 Obsahuje extra esenciální amino kyseliny

 Obsahuje hořčík, vápník a fosfor ve správném poměru pro rostoucí hříbata

 Podporuje zdravý vývoj kloubů a pomáhá vyrovnanému růstu

Specifikace produktu

Složení

Pšenice, Pšenice krmná, Ječmen, Extrahovaný šrot sojový - toastovaný,  
Třtinová melasa, Sojové slupky, Vojtěška, Extrahovaný šrot slunečnicový,  
Lněné semeno, Kukuřice, Laktóza, Sojový olej, Vitaminy & minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 13,4 MJ/kg
Čistý protein 16,0 %
Stravitelný čistý protein 13,0 %
Hrubý tuk 4,0 %
Hrubá vláknina 9,0 %
Cukr 9,0 %
Škrob 24,0 %

Krmné doporučení pro hříbata kg/den

Váha dospělého koně 200 400 600 
Věk [měsíce]  kg kg kg

8.-12. Podo®Grow 0,5–1,25  1,0–2,0 1,5–2,5 
 Seno nebo suchá siláž  1,0–2,0 2,0–4,0 3,0–6,0 
13.-18. Podo®Grow 0,25–1,0  0,5–1,5 0,75–1,5 
 Tráva na pastvě  bez bez bez 
19.-24. Podo®Grow 0,4–1,0  0,75 –1,5 1,0–2,0 
 Seno nebo tráva na pastvě  2,0–3,0 4,0–6,0 6,0–8,0
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Pavo S.O.S. Kit
Balíček přežití pro prvních 24 hodin
 
Balíček přežití je jednoduchý k přípravě a zachrání život hříběti, které nedostalo  
od své matky mlezivo. Obsahuje:

 Colostrum (2 sáčky of 150 g)

 Mléko pro hříbata (1 sáček of 1500 g)

 Láhev na krmení s dudlíkem (1x)

 Kompletní instrukce

Pokud věci nejdou  
podle plánu 
 
Někdy se nejhorší noční můry stanou skutečností: 
klisna zemře a vy zůstanete s opuštěným čerstvě 
narozeným hříbětem. A pro tyto případy je náš 

S.O.S. Kit, který vám pomůže k záchraně.

Pavo S.O.S. Kit je k dostání u veterinářů a 
autorizovaných Pavo prodejců, kteří mají 
na svých stránkách logo S.O.S. Kit.

Pavo Colostrum
Náhražka mleziva v případě nouze

vhodné pro: osiřelá hříbata / hříbata která dostala omezené množství nebo žádné  
mlezivo / v případě onemocnění krve (Rheus factor)

 

 Dodává nově narozeným hříbatům potřebné protilátky

 Přirozeně zvyšuje sílu a vitalitu

 Napomáhá zdravé funkci trávicího ústrojí

 Jednoduché na přípravu, s dlouhou dobou spotřeby 

Specifikace produktu

Složení

Sáček Pavo Colostrum (= 150 gramů)

Garantovaný obsah

Čistý protein 70,0 %
Hrubý tuk 2,0 %
Hrubá vláknina 0,0 %
Hrubý popel 3,0 %
Sodík 0,1 %
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10 kg

3 kg

Pavo FoalMilk
Vynikající alternativa k mateřskému mléku

Pavo FoalMilk je vynikající náhražkou mateřského mléka pro osiřelá hříbata nebo pro hříbata, 
jejichž matka neprodukuje dostatek mléka. Mléko klisen má úplně jiné složení než mléko  
kravské. Formule Pavo FoalMilk je založená právě na složení mléka klisen a tím plně zajišťuje 
potřeby mladých hříbat. Hříbata krmená Pavo FoalMilk tak budou mít stejně zdravý vývoj jako 
hříbata krmená klisnou.

 Kompletní náhražka mléka klisny

 Jednoduché na použití
 Speciálně formulováno pro koně

Pavo Fertile
Pro plodnost koní

vhodné pro: chovné klisny a klisny, které mají problémy s říjí

Pavo Fertile je speciálně vytvořené na podporu plodnosti klisen. Obsahuje vitamin E,  
vysokou koncentraci beta-karotenu a stopové prvky. Pavo Fertile aktivně stimuluje cyklus říje  
u klisen, redukuje riziko předčasného úmrtí embryo a podporuje rychlé vypuzení placenty  
po porodu.

 Obsahuje vitamin E, beta-karoten a stopové prvky

 Pomáhá redukovat riziko embryonálního úmrtí

 Podporuje rychlé vypuzení placenty po porodu

Specifikace produktu

Složení

Vojtěška, Pšeničné otruby, Dextróza, Kukuřičný olej z klíčků

Garantovaný obsah

Čistý protein 14,0 %
Stravitelný čistý protein 10,0 %
Hrubý tuk 3,0 %
Hrubá vláknina 17,0 %
Cukr 3,0 %
Škrob 13,0 %

Krmné doporučení g/den

Gram / den

Kůň (600 kg)   100 g / den
Poník (300 kg)    50 g / den

Specifikace produktu

Složení

Odstředěný mléčný prášek, Proteinový prášek, Palmový olej, Glukóza

Garantovaný obsah

Obsažená energie 19,4 MJ/kg
Čistý protein 21,0 %
Stravitelný čistý protein 18,8 %
Hrubý tuk 16,0 %
Hrubá vláknina 0,02 %
Cukr 49,0 %
Škrob 0,4 %

Více o použití Pavo Foal Milk najdete na
www.pavohorses.co.uk/breeding/products/pavo-foal-milk
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Kolik proteinů potřebuje kůň?

Koně v lehké práci

Sportovní koně

Mladí koně, březí a 
lakující klisny

Hříbata a ročci

čistý protein v celkové krmné  
dávce (objemového krmiva)

5 – 7 %

10 – 12 %

10 – 14 %

12 – 15 %

Pavo Sport
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existují tři základní živiny:
•	 Proteiny vytvořené z
 -  esenciálních aminokyselin – váš kůň je neumí vytvořit sám
 -  ne-esenciální kyseliny – váš kůň je umí vytvořit sám
•	 Tuky
•	 Karbohydráty 

Společně s vodou jsou proteiny základními stavebními kameny  
všech tkání v těle. Tělo nemůže skladovat proteiny, na rozdíl od tuků 
a karbohydrátů. Proto musí být základní složkou denní krmné dávky 
vašeho koně.

koně používají proteiny na:
•	 Tvorbu svalů, podporu a ochranu tkání
•	 Různé metabolické procesy (enzymy potřebné pro tyto procesy 

jsou z velké části tvořené proteiny)
•	 Stahy svalů
•	 Správnou funkci jater a ledvin
•	 Produkci hemoglobinu, který je odpovědný za transport kyslíku  

v krvi
•	 Obranné mechanismy, které ochraňují před nemocemi
•	 Srážlivost krve (strupy jsou tvořené z proteinů)

“Pokud mluvíme o nízké kvalitě proteinů, znamená to, že jsou chudé 
na aminokyseliny. Sojový protein, který obsahuje velké množství 
esenciálních aminokyselin, je proto proteinem vysoce kvalitním.”
elske dijkstra, Pavo výživář

co se stane, když kůň dostane příliš mnoho bílkovin?
Pokud není protein používaný jako stavební materiál, kůň ho může 
využít jako relativně neefektivní zdroj energie. Každý přebytečný  
protein se tak znehodnotí. Tento proces vytváří ureu, která musí být  
z těla vyloučena přes ledviny. Kůň je nucen močit vice, což může 
způsobit průjem, který zbytečně zatěžuje tělo.

Pavo: odpověď na všechny vaše otázky o krmení

Proteiny 
v krmivu Pro koně

Pavo Sport



Otázka pro Helen langehanenberg  
ohledně krmení: “Jak mohu vybudovat svaly?”
 
“Když jsme přestěhovali naše koně do nové stáje, přemýšleli jsme o jejich krmení. Ne kvůli špatným výkonům, ale hledali jsme další zlepšení.”  
Říká olympijská drezurní jezdkyně Helen Langehanenberg, která spolupracuje s výrobcem Pavo. 

Její koně si užívají neomezené množství čerstvého sena a profitují z 
denního přístupu na pastvinu. 

ale helen začala přemýšlet: 
“Jak bych mohla optimalizovat jejich krmení a pomohla zdravému 
vývinu svalstva? A to byla ta chvíle, kdy jsem se zkontaktovat s 
Pavem. Od prvního momentu jsem byla uchvácena jejich vědeckým 
know how, které tvoří základ jejich krmiva.”

Znalost je síla 
“Pokud chcete vytvořit optimální krmnou dávku pro koně, musíte  
vše vyzkoušet a zvážit.” říká Rob Krabenborg, produktový manažer 
Pavo, který si přivezl měřící pomůcky s sebou v autě. 
helen: “Nic nebylo podceněno. Výkonnost koně a jeho znalost,  
to vše je základem pro vytvoření správně vyvážené krmné dávky. 
´Znalost je síla´, to se stalo mottem naší práce.”

Problém byl převážně v kvalitě sena, které Helen krmila svým koním. 
Jeho energie a hodnota stravitelných bílkovin (DPV) byly pro  
sportovní koně příliš nízké. 

Nové krmné dávky pro sportovní 
koně
 
K určení individuálních krmných dávek pro koně byla udělána měření 
a analýzy. Z jejich krmení byl odstraněn oves.

rob:  
“Oves pouze přidává energii. Každopádně doplnění objemového 
krmiva koncentráty a příprava vhodné diety pro sportovní koně je 
stale komplexnější. To je i v případě Helen, koně potřebovali přidat 
vice proteinů.” 

Müsli Pavo TopSport zcela splňuje potřeby na výživu Heleniných koní. 
Proto bylo rozhodnuto, že kromě kvalitního sena bude každý z koní 
dostávat toto müsli v množství, jaké odpovídá jeho potřebám.

helen: 
“Po třech měsích, kdy byla část stáje převedena na novou dietu,  
bylo vidět znatelné zlepšení. Speciálně pokud se jedná o nasvalení 
koní. Nejvíce prospěla změna dvěma mladým drezurním koním.  
I přesto, že oba dostávali hodně krmení, byli hubení. Nyní vypadají 
mnohem lépe a pěkně se zakulatili.”

Týmová práce
helen: 
“Postupně jsme změnili dietu u každého koně v naší stáji. Nyní  
připravujeme krmnou dávku pro každého koně individuálně podle 
jeho potřeb. Koně, kteří ztrácejí váhu, přecházejí na Pavo TopSport, 
ostatní dostávají Pavo SportsFit. Přechod na nové krmné dávky 
proběhl naprosto bez problémů. A nyní, kdykoliv přijde do stáje nový 
kůň, voláme rovnou výživového poradce Pavo, aby nám pomohl 
sestavit vhodné krmení.

‘Dnes se již na výživu pro koně dívám úplně novým pohledem.  
Již to cítím jako “týmovou práci”. Komunikace je skvělá a jsem 
nadšená, že jsem se mohla účastnit tříměsíčního testování.  
Od té doby take pokaždé posílám seno k analýze, abych si ověřila 
jeho nutriční hodnoty. Naučila jsem se, že výživová hodnota není vždy 
taková, jak seno vypadá a jeho kvalita se může velmi lišit.

Koneckonců, chcete pro svého koně vždy to nejlepší a to znamená 
připravit pro něj individuální krmnou dávku co nejvíce vyhovující 
jeho potřebám.”
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Helen Langehanenberg
 
Helen Langehanenberg začala svou 
jezdeckou kariéru u Ingrid Klimke v 
Münsteru, následovala jezdecká stáž 
u renomovaného Klause Balkenhola. 
V roce 2005 vyhrála Mistrovství světa 
mladých koní v Hannoveru s hřebcem 
Damon Hill. Stejná dvojice se 
účastnila jako náhradník za Německo 
na Olympijských hrách v roce 2008. 

V roce 2012 v Londýně již soutěžili a 
spolu s německým týmem získali 
stříbrnou medaili. Helen s Damon 
Hillem získala týmové stříbro i 
na Světových jezdeckých hrách v 
Normandii v roce 2013. Momentálně 
provozuje drezurní stáj zaměřenou 
na mladé koně u německého 
Billerbecku.
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15 kg

3 kg

Pavo SportsFit
Vytrvalost pro všechny disciplíny

vhodné pro: vytrvalostní disciplíny, včetně drezury, všestrannosti, vozatajství, národní a 
mezinárodní vytrvalostní soutěže/koně kteří potřebují spoustu síly, a presto musí zůstat 
jezditelní

Toto müsli je vyvinuto speciálně pro koně, kteří potřebují hodně síly, ale přitom musí zůstat  
jezditelní. Ideálním zdrojem energie pro sportovní koně je kombinace škrobu a olejů.  
Škrob dodává rychlou energii pro extra sílu, přitom vitamin E a selen zajišťují okamžité odstranění  
odpadních látek. Olej ve SportsFitu působí jako pomalu se uvolňující zdroj energie, který  
neprodukuje odpadní látky, jako je kyselina mléčná.

 Obsahuje extra přidaný hořčík a je speciálně vyvinuté pro sportovní koně

  Obsahuje silné antioxidanty, přírodní vitamin E a selen pro optimální kondici svalů

 Obsahuje vysokou koncentraci pufovaných obilovin pro maximální stravitelnost

 Obsahuje vysoký podíl vitamínů (400 mg Vitamínu E na kg)

Specifikace produktu

Složení

Pufovaný ječmen, Vojtěška, Pšenice krmná, Oves, Černý oves,  
Sojové slupky, Sojový olej, Pšenice, Třtinová melasa,  
Pufovaná kukuřice, Sójové vločky, Lněné semeno, Hrášek vločky, 
Kukuřice, Extrahovaný šrot slunečnicový, Kukuřičný olej z klíčků, 
Čekankové řízky, Vitaminy & minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 14,4 MJ/kg
Čistý protein 12,0 %
Stravitelný čistý protein 10,0 %
Hrubý tuk 9,0 %
Hrubá vláknina 11,0 %
Cukr 4,5 %
Škrob 27,5 %

Talent, trénink, management  
a výživa
K tomu, abyste dosáhli sportovních výkonů, potřebujete v první 
řadě zdravého koně. Pokud nejsou vaším cílem zrovna Olympijské 
hry, není vždy potřeba mít obrovské množství talentu. 
S kvalitním tréninkem a odpovídajícím managementem se můžete 
dostat daleko. Velmi důležitou část managementu tvoří optimální 
dieta pro vašeho koně. Korektní výživa hraje nesmírně důležitou 
roli v optimalizaci výkonu.

A proto je základem přesně vědět, jaké jsou individuální nároky každého 
koňského atleta. “Výživa musí být srávně vyvážená”. 

A to není jen o správném množství energie a proteinů, to je take o  
odpovídajícím množství vitamínů a minerálů.

odpověď:
Škála výrobků Pavo obsahuje inovativní produkty, vyvinuté k uspokojení 
potřeb top sportovních koní všech disciplín.

Sport

Krmné doporučení SportsFit kg/den

Váha dospělého  
koně 200 kg 400 kg 600 kg

Střední zátěž 0,9 kg / den 1,8 kg / den 2,7 kg / den
Vysoká zátěž 1,2 kg / den 2,4 kg / den 3,6 kg / den
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20 kg
Pavo AllSports
Sportovní krmivo pro každou disciplínu

vhodné pro: všechny koně v každé disciplíně
 
Úspěch závisí na dispozicích, carakteru, tréninku, managementu a také na správně vybrané 
zdravé dietě. Pavo AllSport pomáhá dosáhnout a udržet koně ve zdravé sportovní kondici. 
Obsahuje různé zdroje energie, jako je škrob z obilných zrn a semen bohatých na oleje,  
zajišťující správný poměr mezi rychlou a pomalu se uvolňující energií. Také obsahuje extra 
přidaný hořčík, přírodní vitamin E a selen. Pavo AllSports přináší lepší pohyblivost a zlepšuje 
trávení.

 Na energii bohaté sportovní pelety s Omega 3&6 mastnými kyselinami

 Extra hořčík pro péči o svaly a klouby

 Přidané lněné semínko pro zdravý lesk

Specifikace produktu

Složení

Pšenice, Ječmen, Pšenice krmná, Oves, Třtinová melasa, Vojtěška,  
Sojové slupky, Kukuřice, Lněné semeno, Ovesné otruby, Sojový olej,  
Vitaminy & minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 13,1 MJ/kg
Čistý protein 11,0 %
Stravitelný čistý protein 7,5 %
Hrubý tuk 4,0 %
Hrubá vláknina 10,0 %
Cukr 6,0 %
Škrob 30,0 %

Krmné doporučení AllSports kg/den

Váha dospělého  
koně 200 kg 400 kg 600 kg

Střední zátěž 0,9 kg / den 1,8 kg / den 2,7 kg / den
Vysoká zátěž 1,2 kg / den 2,4 kg / den 3,6 kg / den

Rozhovor s Michael Jung: Kvalita je prioritou

Je horké počasí a jste se svým koněm na  
mezinárodních závodech. Jak se v takové 
situaci staráte o vaše koně?

Michael Jung: “Při vysokých teplotách jsou 
důležité elektrolyty. Když se kůň potí,  
neztrácí jen tekutiny, ale také důležité  
minerální soli jako je sodík, chlor a draslík.  
Ty doplňuji elektrolyty a vždy také na závody 
vozím vlastní seno. Moje koně dostávají 
vždy tolik objemového krmiva, kolik dokáží 
zkonzumovat. 

Ze zkušenosti vím, že o kolik vice kůň  
zkonzumuje sena, o to více potřebuje pít. 
Jestliže krmím své vlastní seno, jsem si jistý, 
že koně dostávají stejně energie jako  
doma. Dobrá kvalita objemového krmiva  
je základem mého managementu krmení.“

Měníte něco v krmné dávce po návratu z 
náročných závodů?

Michael Jung: “Po náročných závodech je 
na programu jen pohybování a lehká práce, 
proto snižuji dávku koncentrátu, který koně 
dostávají. Objem koncentrovaného krmiva  
je závislý na náročnosti tréninku.”

Koně pro všestrannost musí být v opravdu 
vynikající kondici. Dostávají jinou krmnou 
dávku než skokoví koně ve vaší stáji?

Michael Jung: “V principu ne. Všichni moji 
koně dostávají pokud možno stejné krmivo, 
měním pouze množství. Pokud je potřeba 
top výkon, množství krmiva se zvyšuje. 
Krmivo, které koně dostávají, záleží více na 
plemenu koně, chování a temperamentu 

než na disciplíně. Vytvořit optimální dietu 
nám také pomáhají pravidelné krevní testy, 
úzce spolupracujeme s odborníky z Pavo.”
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15 kg

20 kg

Pavo Triple P
Pavo Power Performance müsli pro explozivní sílu (PPP)

vhodné pro: koně, kteří potřebují rychlou výbušnou energii, jako jsou skokoví a dostihoví 
koně/nároční strávníci

 
Toto delikátní müsli dodává velké množství rychle dostupné energie a explozivní síly.  
Obsahuje pufované obiloviny, které zajišťují maximální absorpci živin pro rychlé a efektivní 
využití tělem a dodává koním něco navíc před soutěží. A také je velice chutné, takže je vhodné 
i pro náročné a vybíravé strávníky. 

 Pro spoustu okamžitě dostupné energie a výbušné síly
 Absolutně neodolatelné i pro vybíravé strávníky
  Chlubí se složením vitamínů, minerálů a stopových prvků speciálně formulovaných  

pro koně

Specifikace produktu

Složení

Pufovaný ječmen, Oves, Vojtěška, Černý oves, Pšenice krmná, 
Pufovaná kukuřice, Třtinová melasa, Sójové vločky, Pšenice, Sojový olej, 
Kukuřičný olej z klíčků, Vitaminy & minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 13,4 MJ/kg
Čistý protein 11,5 %
Stravitelný čistý protein 9,0 %
Hrubý tuk 5,0 %
Hrubá vláknina 10,0 %
Cukr 4,5 %
Škrob 33,0 %

Krmné doporučení Triple P kg/den

Váha dospělého  
koně 200 kg 400 kg 600 kg

Střední zátěž 0,9 kg / den 1,8 kg / den 2,7 kg / den
Vysoká zátěž 1,2 kg / den 2,4 kg / den 3,6 kg / den

Pavo EnergyControl
Top sportovní krmivo pro stabilní výkon

vhodné pro: koně v intenzivním tréninku a soutěžích/kteří potřebují přibrat
 
Pavo EnergyControl je vrcholné premiové krmivo pro sportovní koně. Může se pochlubit  
nejvyšší hodnotou energie ze všech peletovaných krmiv a je speciálně vyvinuto pro koně,  
kteří musí podávat dlouhotrvající výkon bez přehřátí. Pavo EnergyControl aktivně pečuje o 
přetežované svaly, zanechává je pružné a přijemně uolněné. Kůň tak dostává mnoho  
kontrolovatelné energie a zdravě se leskne.

 
 Má vysokou energetickou hodnotu, s esenciálními oleji pro dlouhotrvající výkon
 S pomalu uvolňovanou energií pro vrůstající výdrž
 Extra vitamin E a silné antioxidanty pro ochranu svalů

Specifikace produktu

Složení

Ječmen, Pšenice, Pšenice krmná, Sojové slupky, Třtinová melasa,  
Řepkový extrahovaný šrot (moučka), Oves, Kukuřice, Lněné semeno, 
Sojový olej, Vitaminy & minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 14,7 MJ/kg
Čistý protein 11,5 %
Stravitelný čistý protein 8,5 %
Hrubý tuk 6,0 %
Hrubá vláknina 9,0 %
Cukr 6,0 %
Škrob 29,0 %

Krmné doporučení EnergyControl kg/den

Váha dospělého  
koně 200 kg 400 kg 600 kg

Střední zátěž 0,9 kg / den 1,8 kg / den 2,7 kg / den
Vysoká zátěž 1,2 kg / den 2,4 kg / den 3,6 kg / den
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Mým koníčkem je chov teplokrevníků 
a pravidelně se účastním přehlídek hřebců našich zákazníků. 

Můžete mi říkat, že jsem v práci sedm dní v týdnu, 
ale já se spíše cítím jako bych byl pořád na prázdninách. 

Rozhodně si nestěžuji!

Arjan Smits
  Account Manager
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Pro sportovce a sportovkyně  
s ambicemi

s Pavem na cestě do ria

“To určitě přispělo k mému úspěchu´, říká jezdkyně všestrannosti 
Merel Blom, ukazujíc na pytel Pavo TopSport.´Vypráví nám, jak 
upravila svůj krmný management pro koně. ´Tak jako každý jsem 
si vždycky myslela, že moji koně by měli být pro všestrannost spíše 
štíhlejší. Každé kilo navíc je pro ně příliš.´ Její koně dostávali pět až 
šest kio koncentrovaného krmiva denně. ´Věděla jsem, že to není 
ideální. Nepřijímali dostatek energie aby vydrželi tolik práce, 
kterou jsem po nich chtěla a tak byli unavení.“

Koně Merel jsou pravidelně kontrolováni Leendertem Janem 
Hoflandem z veterinární kliniky Bodegraven. Společně testovali 
krmivo velice pečlivě. Velice brzy vyšlo najevo, že mají koně málo 
proteinů. To bylo potřeba změnit. Po pravidelných analýzách 
objemového krmiva byla vytvořena nova krmná dávka, která měla 
jako základ objemové krmivo a müsli obsahující extra protein. 
Ke 3 kg tohoto sportovního müsli její závodní koně dostávají také 
1 kg Pavo TopSport denně.

Merel pozorovala rodíl již za jeden týden. “Koně byli více 
koncentrovaní a vyrovnaní. Byly znatelné menší výkyvy mezi jejich 
energií. Výsledkem bylo, že koně lépe snášeli trénink a jejich svalová 
hmota narůstala. Že vážili o trochu více mě neznepokojilo, protože 
měli evidentně více síly: rozhodně více k tomu zvládnout větší váhu.“

Změna byla úžasná. “Koně byli více fit, ale nebláznili z toho. A to i přesto, 
že mám hodně krevnaté koně, jsou nyní více vyrovnaní. Je to opravdu 
velký rozdíl než krmit rychle stravitelné cukry, které dají rychlou 
energii, ale zanechají koně úplně prázdné. Díky tomu mohou z tohoto 
krmiva velice těžit i drezurní jezdci.”

Merel Blom vyhrála bronzovou medaili v soutěži týmů na Světových 

jezdeckých hrách v Normandii a kvalifikovala se na Olympijské hry 

2016 v Riu.

1 kg
koncentrátu

–
1 kg

Pavo TopSport

+
VyVážENá

DáVKA

bude nahrazeno

nahraďte koně v národních soutěžích 
(teplokrevník 600 kg):

Pokud je podáváno kvalitní 
objemové krmivo (8,8 – 9,5  
mJ/kg dm a celkové množství 
proteinů minimálně 100-110 
gramů/kg dm): 
•	 8 – 11 kg sena
•	 2 kg Pavo Condition nebo 

Pavo AllSports
•	 Žádné Pavo TopSport

Pokud je podávána průmerná 
nebo nízká kvalita  
objemového krmiva:
•	 8 – 11 kg sena
•	 1 kg Pavo AllSports nebo  

Pavo Condition
•	 1 kg Pavo TopSport 

drezurní kůň na mezinárodní 
úrovni (600 kg):

Pokud je podáváno kvalitní 
objemové krmivo (9,5– 10,2  
mJ/kg dm a celkové množství 
proteinů minimálně 110-120 
gramů/kg dm)
•	 8 – 11 kg sena
•	 3 kg Pavo EnergyControl
•	 Žádné Pavo TopSport

Pokud je podávána průměrná 
kvalita objemového krmiva:

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

skokový kůň na mezinárodní 
úrovni (600 kg):

Pokud je podáváno kvalitní 
objemové krmivo (9,5– 10,2  
mJ/kg dm a celkové množství 
proteinů minimálně 110-120 
gramů/kg dm):
•	 8 – 11 kg sena
•	 3 kg Pavo AllSports nebo  

Pavo Triple P
•	 Žádné Pavo TopSport

Pokud je podávána průměrná 
kvalita objemového krmiva:

•	 8 – 11 kg sena
•	 2 kg Pavo AllSports nebo  

Pavo Triple P
•	 1 kg Pavo TopSport

všestranný kůň na mezinárodní 
úrovni (550 kg):

Pokud je podáváno kvalitní 
objemové krmivo (9,5– 10,2 
mJ/kg dm a celkové množství 
proteinů minimálně 110-120 
gramů/kg dm):
•	 8 – 11 kg sena
•	 2 kg Pavo SportsFit
•	 1 kg Pavo TopSport

Pokud je podávána průměrná 
kvalita objemového krmiva:

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

Příklad krmné dávky pro koně
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15 kg
Pavo TopSport
Müsli topping pro sportovní koně

vhodné pro: koně, kteří nemají přístup na pastvu a dostávají průměrně nebo málo kvalitní 
objemové krmivo/s nedostatečným vývojem svalů/s nedostečnou výdrží

 
Vrcholný produkt sportovní řady Pavo. Vytvořeno na základě vědeckých výzkumů, vyvinuto ve  
spolupráci s nejlepšími veterináři a testováno profesionálními sportovci. Pavo TopSport je müsli  
topping pro těžce trénující sportovní koně. Pavo TopSport vyvažuje krmnou dávku díky 20% 
okamžitě stravitelných proteinů pro optimální podporu svalů a 18% olejů pro maximální energii  
a sílu. A pochopitelně obsahuje všechny vitamíny a minerály, které vrcholový atlet potřebuje.
Nezapomeňte: pouze pro koně, kteří pracují opravdu namáhavě,  
nejsou na pastvě a dostávají pouze střední nebo nízkou kvalitu  
objemového krmiva. Také pro koně, kteří mají problém  
s tvorbou svalové hmoty.

 Extrémně bohaté na esenciální aminokyseliny

 Podporuje růst svalů a péči o ně

 Pro skvěle vypadajícího koně se spoustou energie

kteří koně mohou profitovat z Pavo topsport? 

•	 Koně, kteří jsou trénovaní na profesionální nebo poloprofesionální 
denní bázi, od kategorie S a výše

•	 Koně, kteří nemají dostatek energie pro vytrvalostní výkon
•	 Mladí koně, kterým se vyvíjejí svaly
•	 Koně, kteří nemají přístup na pastvu nebo dostávají seno 

průměrné či nízké kvality

Příklad krmné dávky pro koně

Krmné doporučení TopSport kg/den

Váha dospělého  
koně 200 kg 400 kg 600 kg

Střední zátěž 0,3 kg / den 0,7 kg / den 1,0 kg / den
Vysoká zátěž 0,5 kg / den 1,0 kg / den 1,5 kg / den

(Nahraďte 1 kg stávajícího koncentrátu 1 kg Pavo TopSport). 
Nedávejte vice jak 1,5 kg Topsportu denně.

Specifikace produktu

Složení

Sójové vločky, Lněné semeno, Kukuřice, Pšenice krmná, Vojtěška, 
Extrahovaný šrot slunečnicový, Čekankové řízky, Sojový olej,  
Třtinová melasa, Pšenice, Kukuřičný olej z klíčků, Vitaminy & minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 14,4 MJ/kg
Čistý protein 20,0 %
Stravitelný čistý protein 16,8 %
Hrubý tuk 18,0 %
Hrubá vláknina 7,5 %
Cukr 5,0 %
Škrob 16,5 %

Věděli jste, že sportovní kůň potřebuje přibližně 1000 – 2000 gramů 
proteinů na den? Průměrný kůň dostane kolem 9 kg krmiva za den. 
A to musí obsahovat minimálně 1 kg proteinů. 
“To se stane jen málokdy a tento nedostatek způsobuje mnoho 
problémů, hlavně u sportovních koní,” vysvětluje Rob Krabenborg, 
výživový poradce Pavo.

Video
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Jsem nesmírně hrdá, že mohu pracovat v takovém týmu. 
Každý den se snažím dávat klientům a kolegům správné informace o produktech, 

objednávkách a platbách. A doma, tam jsem pyšná na své Welshské poníky. 
Jako pro chovatelku pro mě není nic lepšího než vidět 

narození našich vlastních hříbat.

Ellen Oosterom
Office Manager
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20 kg

20 kg

Pavo Gold E
Přináší rovnováhu do obilné diety

vhodné pro: vyrovnání vysoce energetické obilné diety

Tyto kvalitní premiové pelety byly speciálně vyvinuté k vyrovnání a doplnění obilné diety. 

Krmením Pavo Gold E a ovsa v poměru 1:2 dáváte svému koni jednu z nejlepších dostupných 
sportovních diet.

 Perfektní doplněnk k vyrovnání diety založené pouze na obilovinách

 Obsahuje extrémně vysoké množství vitamínů a minerálů

 Vysoce koncentrované, denně se doporučuje male množství

Specifikace produktu

Složení

Ječmen, Pšenice, Pšenice krmná, Vojtěška, Třtinová melasa, 
Sojové slupky, Extrahovaný šrot sojový - toastovaný, Lněné semeno, 
Kukuřice, Sojový olej,  Vitaminy & minerály

Garantovaný obsah

Obsažená energie 13,6 MJ/kg
Čistý protein 11,0 %
Stravitelný čistý protein 9,0 %
Hrubý tuk 5,0 %
Hrubá vláknina 9,0 %
Cukr 6,0 %
Škrob 30,0 %

Krmné doporučení Gold E kg/den

Váha dospělého  
koně 200 kg 400 kg 600 kg

Střední zátěž 0,4 kg Gold  0,7 kg Gold 1,1 kg Gold 
 + 0,6 kg Oves  + 1,2 kg Oves + 1,8 kg Oves

Vysoká zátěž 0,5 kg Gold  1,0 kg Gold 1,5 kg Gold 
 + 0,8 kg Oves  + 1,6 kg Oves  + 2,4 kg Oves

Pavo Cereals 
Řada Pavo cereal nabízí čtyři různé produkty, všechny obsahují  
vysoce kvalitní obiloviny s vysokou energetickou hodnotou. 

 Loupaný bílý oves 

 Loupaný černý oves 

 Mačkaný oves 

  Cereals Complete (premiová směs bílého a černého ovsa, ječmene a lněného semínka  
s přidanými vitamíny a minerály)

 
velice vhodné pro: 

 Koně kteří potřebují extra energii 

 Pro majitele koní, kteří si chtějí namíchat vlastní krmnou směs

Navštivte www.pavohorses.co.uk pro vice 
informací o obilovinách

               Mačkaný oves               loupaný bílý oves                  loupaný černý oves
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Do krmení pro svého koně můžete 
přidat sůl, ale je důležité připomenout: 
záleží na tom, jakou sůl použijete. 
Sůl pro lidskou spotřebu obvykle obsahuje 
přidaný jód, který pro koně není dobrý. 
Používejte čistou sůl a rozdělte jí do 
několika krmných dávek, aby krmivo 
nezůstalo nesnědeno. Ale určitě je 
lepší přidat směs elektrolytů, která je 
speciálně vytvořená pro koně.
Pavo E´lyte neobsahuje jen čistou sůl, 
ale take spoustu dalších minerálních solí, 
které váš kůň ztrácí pocením. 

O Pavo E´lyte najdete vice informací 
na stránce 58.
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doporučení ohledně soli
Koně se potí více než si myslíte. Při průměrné denní letní teplotě  
20 stupnů ztratí kůň mezi dvěma až čtyřmi litry potu v průběhu  
lehkého tréninku a až 19 litrů za hodinu během náročného tréninku.  
V teplejším počasí toto množství může být až dvojnásobné.

Ale koně se potí i v chladnějším počasí. Takže jak můžete doplnit sůl, 
která se ztratí v průběhu pocení? Objemové krmení také neobsahuje 
žádnou sůl, koncentráty jen velmi málo.

Koně mají různou potřebu soli a teploty se mění podle ročních  
období. Divocí koně nemají náročné tréninky a tudíž se méně potí, 
potřebují tak méně soli. Získávají sůl okusováním větví a kmenů 
stromů nebo olizují zem bohatou na sůl.

“kostka soli ve stáji nebo na pastvě nemůže 
dostatečně doplnit hladinu solí, kterou váš 
kůň denně vypotí.” 
rob krabbenborg, produktový manažer

Pokud používáte kostky solného lizu, vyberte standardní, 
neobsahující železo, protože dostatečné množství železa dostane 
váš kůň již z běžného krmiva. 

Nezapomeňte, že je to o obsahu soli – ochucené varianty obsahují 
zbytečná aditiva, která je jen prodražují.

Více o solném managementu se dočtete na stránce 58.

Pavo: odpověď na všechny vaše otázky o krmení

tolik soli...

Su
pp
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3 kg

Pavo Mobility
Pro podporu kloubů

vhodné pro: prevenci u sportovních koní / koně se svalovými a kloubními problémy/ 
koně starší 16ti let

 
Pružné pohyby vyžadují zdravou funkci kloubů. Onemocnění kloubů, jako je zánět, srůstání 
chrupavek nebo opotřebení, jsou často velmi bolestivá a omezují základní funkce kloubů. 
Typické pro to jsou ztuhlost, omezení pohyblivosti, ztráta chuti pracovat a zranění.  
Pavo Mobility obsahuje unikátní kombinaci Collatech® kolagenu, glukosaminový komplex, 
chondroitin a hyaluronovou kyselinu, které pomáhají podporovat zdravou funkci kloubů  
vašeho koně.

 Podporuje tvorbu kloubní tekutiny
 Obsahuje Colatech®, glukosaminový komplex a chondroitin
 Speciálně vytvořeno pro péči o chrupavky a klouby

Specifikace produktu

Složení

Vojtěška, Kolagenu, Glukosamin, Pšeničné otruby, Chondroitin sulfát, 
Kyselina hyaluronová, Dextróza, Kukuřičný olej z klíčků

Glukosamin 85 mg/kg

Chondroitin sulfát 20 g/kg
Kyselina hyaluronová 1250 mg/kg
Kolagenu (enzymaticky hydrolyzovaný kolagen) 125 g/kg

Hladina vitamínů (na 1 kg)

Vitamín C 4.000 mg

Jak důležité jsou  
pro vašeho koně  
vitamíny a  
minerály?
Jsou pravidelné fáze, kdy váš kůň 
potřebuje speciální doplňky výživy. 
Někdy standardní koncentráty 
nestačí na tyto požadavky, 
například když se váš kůň 
zotavuje z nemoci, je extrémně 
neklidný anebo potřebuje podporu 
při náročném tréninku.
Pavo doplňky jsou zdravé a chutné, 
pomáhají vašemu koni v jakékoliv 
situaci.

Více informací o produktu: stránky 62 - 65

Doplňky

Krmné doporučení Mobility g/den

 kůň  Poník
 600 kg 300 kg

100
50
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3 kg
Pavo BiotinForte
Pro silná a elastická kopyta

vhodné pro: koně s nízkou kvalitou kopyt

Lámavá nebo zničená kopyta mohou být vylepšena pouze zevnitř. Pro viditelné výsledky je 
potřeba podávat Pavo BiotinForte po dobu minimálně čtyř měsíců, zlepšení stavu kopyt je 
dlouhodobý proces. Kromě vysoké koncentrace Biotinu obsahuje Pavo Biotin Forte také 
základní stavební bloky, včetně aminokyselin, lecitinu, mědi, zinku, manganu a sodíku.  
Je to kompletní doplněk pro kopyta který nejen že pomáhá vracet kopytům jejich elasticitu, 
ale také zanechává vašeho koně hezky zdravě lesklého.

 Obsahuje vysokou koncentraci biotinu
  Obsahuje všechny základní stavební prvky pro kopyta a kůži, včetně aminokyselin,  

lecitinu, mědi, zinku, manganu a sodíku

Specifikace produktu

Složení

Vojtěška, Lněné šrot, Pšeničné otruby, Lecitin, Droždí,  
Kukuřičný olej z klíčků

Methionin 50 g/kg
Lecitin 40 g/kg
Droždí 12 g/kg

Hladina vitamínů (na 1 kg)

Vitamín B6 300 mg 
Vitamín C 50 mg 
D-Biotin 200.000 mcg 

Minerály a stopové prvky (v kg)

Měď 800 mg 
Zinek  4.000 mg
Síra 13 g

Krmné doporučení BiotinForte g/den

chutné
Výživové doplňky obsahují relativně vysoké koncen-
trace aktivních složek, které nejsou příliš chutné. 
Jako protiváhu některým méně chutným složkám 
obsahují doplňky Pavo také přírodní složky, které 
jsou naopak pro koně příjemné. 

To zajišťuje, že váš kůň dostane všechny potřebné 
živiny ve stravitelné formě. Naše Pavo BiotinForte 
je jemně peltované, snadno se podávají a jednoduše 
je smícháte s dalším krmením bez jakékoliv ztráty.

zdravé
Pavo doplňky jsou extrémně zdravé. Mimo jiné 
neobsahují žádná umělá barviva nebo konzervanty 
(jako BHT/BHA). 

Všechny výrobní procesy Pavo jsou certifikované 
a podléhají stálé kontrole kvality.

Více informací o produktu: stránky 62 - 65

 kůň  Poník
 600 kg 300 kg

100
50
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3 kg

co je Beta-alanin?
Beta-alanin je neesenciální amino kyselina a součást carnosinu. Carnosin podporuje 
odbourání kyseliny mléčné ze svalů. Přidáním Beta-alaninu pomůže tělu koně vytvořit 
více carnosinu a tím i lépě odbourávat kyselinu mléčnou.

Proč podávat muscleBuild?
Podáváním MuscleBuild během tréninkové fáze výrazně napomůžete vývoji svalové 
hmoty. Tento produkt je skutečně efektivní jen pokud je používán během intenzivního 
tréninku.

kdy podávat eplus?
Eplus je určený k podávání jako preventivní dávka před a během intenzivního tréninku 
nebo během závodů. Pomůže oddálit únavu svalů během tréninku.

kdy podávat musclecare?
MuscleCare je určený pro koně náchylné k tvorbě kyseliny mléčné a tuhnutí svalů. 
Napomáhá zotavení svalů obzvláště po náročném tréninku.

Krmné doporučení Eplus g/den

FAQ MuscleCare/Eplus/MuscleBuild

Specifikace produktu

Složení

Vojtěška, Pšeničné otruby, Fosforečnan hořečnatý, Dextróza,  
Kukuřičný olej z klíčků 
 

Hladina vitamínů (na 1 kg)

Vitamín E 24.000 IE
Vitamín C 14.000 mg

Minerály a stopové prvky (v kg)

Selen 4 mg

Pavo Eplus
Pro podporu svalů

vhodné pro: koně kteří podávají náročné fyzické výkony/koně náchylné k tying-up nebo 
tvorbě kyseliny mléčné

 
Pokud se ve svalech nakumuluje během náročného tréninku kyselina mléčná a odpadní látky, 
svaly ztuhnou a jsou bolestivé. Abyste tomu proaktivně zabránili, používejte Pavo Eplus.  
Obsahuje silné antioxidanty, které pomáhají neutralizovat odpadní látky ve svalech, a extra 
hořčík pro zlepšení koordinace svalů. Podávejte Pavo Eplus a váš kůň bude viditelně více  
uvolněný během intenzivního tréniku i během závodních dní.

 Pomáhá neutralizovat odpadní látky ve svalech

 Pro zlepšení koordinace svalů ve vytrvalostním ježdění

 Ideální před a během intenzivního tréninku nebo závodů

 kůň  Poník
 600 kg 300 kg

100
50

Více informací o produktu: stránky 62 - 65
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3 kgUNIKáTNí 
S BETA- 

AlANINEM!

3 kg

Krmné doporučení MuscleBuild g/den

Pavo MuscleCare
Péče o svaly

vhodné pro: sportovní koně, po náročném fyzickém výkonu/koně náchylné k tying-up  
a únavě svalů

Pavo MuscleCare aktivně podporuje regeneraci svalů. Při tvorbě odpadních látek svaly tuhnou. 
Pavo Musceare pomáhá urychlit proces odbourání odpadních látek (jako je kyselina mléčná) z 
těla, rapidně ulevuje ztuhlým svalům. Jako výsledek bude váš kůň opět rychle  
uvolněný jako dřív.

 
 Ulevuje ztuhlým a bolavým svalům

 Zajišťuje rychlou regeneraci po tréninku
  Ideální pro koně náchylné k tying-up

Pavo MuscleBuild
Pro rychlý vývoj svalů

vhodné pro: mladé koně začínající s tréninkem/ sportovní koně po nemoci
 
K úspěšnému tréninku koně potřebujete spoustu času a dobrý management. Atletický, zdravě 
vypadající kůň je výsledkem odpovídajícího tréninku a vyvážené výživy. Pavo MuscleBuild je 
vysoce kvalitní výživový doplněk, který je naprosto nepostradatelnou částí tohoto procesu. 
Obsahuje velké množství aktivních složek, včetně esenciálních aminokyselin, vitamínu C a 
lecitinu, a aktivně napomáhá rychlému vývoji svalové hmoty.

 Podporuje rychlý vývoj svalů

 Pomáhá silnému svalovému tonusu

 Obsahuje esenciální aminokyseliny

Specifikace produktu

Složení

Vojtěška, Pšeničné otruby, Citrát sodný, Fosforečnanu monosodného, 
Dextróza, Kukuřičný olej z klíčků 

Beta-Alanin 250 g/kg

Hladina vitamínů (na 1 kg)

Vitamín E 5.000 IE
Vitamín B6 750 mg
Vitamín C 4.000 mg
Cholin 620 mg

Specifikace produktu

Složení

Pšeničné otruby, Vojtěška, Droždí, Sušená syrovátka, Lněné šrot, 
Lecitin, Dextróza, Kukuřičný olej z klíčků 

Lysin 30 g/kg
Methionin 10 g/kg
Lecitin 8 g/kg
Droždí  140 g/kg

Hladina vitamínů (na 1 kg)

Vitamín C 14.000 mg

Krmné doporučení MuscleCare g/den

 kůň  Poník
 600 kg 300 kg

100
50

 kůň  Poník
 600 kg 300 kg

100
50

Více informací o produktu: stránky 62 - 65

Více informací o produktu: stránky 62 - 65
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3 kg

Pavo NervControl
Pro vnitřní klid

vhodné pro: citlivé a nervozní koně
 
Citliví koně začnou rychle bláznit a snadno se vystresují – při ježdění koní je potřeba brát  
v úvahu jejich různé povahy. Pavo NervControl pomáhá obnovit a udržet vnitřní klid  
přirozenou cestou. Podávejte Pavo NervControl a během pár dní bude váš kůň viditelně  
uvolněnější. Pavo NervControl obsahuje mnoho aktivních látek, včetně hořčíku a  
L-tryptophanu. Ty jsou součástí neuropřenašeče serotoninu a zlepšují přenos vzruchů v  
nervovém systému. Výsledkem je rychlejší kompenzace napětí a váš kůň bude klidnější a  
lépe kontrolovatelný.

  Pomáhá rychle kompenzovat napětí

  Lepší kontrola ve stresových  
situacích

  Obsahuje hořčík a L-tryptophan pro 
zlepšení přenosu vzruchů v nervovém 
systému

Specifikace produktu

Složení

Vojtěška, Fosforečnan hořečnatý, Lněné šrot, Pšeničné otruby, 
Hořečnaté soli organických kyselin, Lecitin, Kukuřičný olej z klíčků 

Lecitin 20 g/kg
L-tryptofan 40 g/kg

Hladina vitamínů (na 1 kg)

Vitamín B1 400 mg
Vitamín B2 400 mg
Vitamín B6 200 mg
Vitamín B12 6.000 mcg

Minerály a stopové prvky (v kg)

Magnézium 40 g
Kobalt 1,5 mg

Krmné doporučení NervControl g/den

 kůň  Poník
 600 kg 300 kg

100
50

Dříve než začnete 
něco používat v praxi, 

je potřeba nastudovat teorii. 
V tom jsem dobrá. 

Faktem je, že jsem fasciována vlivem, 
jaké má krmivo vliv na koňské tělo. 
Jsem ve svém živlu když se ponořím 

do detailů a pak díky novým 
poznatkům vytvářím nové 

zdravé receptury.

Elske Dijkstra

Více informací o produktu: stránky 62 - 65

Vyživárka
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3 kg

Pavo E’lyte
Směs elektrolytů pro sportovní koně

vhodné pro: sportovní koně náchylné k pocení, zejména ve všestrannosti, vytrvalosti, 
spřežení, drezuře, skocích a dostizích

 
Váš kůň během pocení neztrácí jen vodu, ztrácí také důležité tělní soli, především sodík, 
draslík a chlorid. Pokud se elektrolyty ztratí, váš kůň je méně schopný absorbovat vodu a to 
způsobuje sníženou pružnost kůže a nízkou výkonnost. Podáním Pavo E´lyte před výkonem 
napomůžete tvorbě zdravé rezervy elektrolytů a tím zamezíte jejich deficitu. Zdravá rovnováha 
elektrolytů napomáhá funkci svalů a využití energie.

 Pro intenzivní atletický výkon
 Při vysokých teplotách
 Během velkého pocení

Specifikace produktu

Složení

Vojtěška, Chlorid sodný, Citrát sodný, Pšeničné otruby, Octan hořečnatý, 
Dextróza, Chlorid draselný, Kukuřičný olej z klíčků 

Hladina vitamínů (na 1 kg)

Vitamín C 4.000 mg

Minerály a stopové prvky (v kg)

Vápník 70 g
Fosfor 30 g
Sodík 150 g
Draslík 40 g 
Magnézium 10 g
Chlorid 140 g

Krmné doporučení E’lyte g/den

 kůň  Poník
 600 kg 300 kg

100
100

střední zátěž

vysoká zátěž 200
50

Více informací o produktu: stránky 62 - 65
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Kolik soli potřebuje váš kůň?

skóre pocení

1

2

3

4

5

Jak vypadá váš kůň

Srst pod sedlem je převážně 
suchá a částečně vlhká a 
lepkavá. Krk je lepkavý a  
boky jsou trochu tmavší než 
normálně.

Mokrý pod sedlem a na krku. 
Trocha pěny na krku, kde se 
otěže dotýkají krku, pod 
dečkou a mezi zadníma 
nohama.

Kůň je viditelně mokrý pod 
uzdečkou, na krku a na bocích, 
s pěnou na těchto místech.

Krk a boky jsou kompletně 
mokré. Mokré fleky nad očima. 
Bílá pěna mezi zadníma 
nohama.

Viz bod 4 a kapky potu stékají 
nad očima a na břiše.

1 – 4 ltr.

4 – 7 ltr.

7 – 9 ltr.

9 – 12 ltr.

12 – 18 ltr.

50 gr E’lyte

100 gr E’lyte

150 gr E’lyte

200 gr E’lyte

250 gr E’lyte

Průmerná ztráta potu 
na koně

smíchejte 
s tímto vypadá to jako

Kolik soli můžete podávat:

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

   
2 – 7

čajových
lžiček

   
7 – 12

čajových
lžiček

   
12 – 16

čajových
lžiček

   
16 – 21

čajových
lžiček

   
21 – 36

čajových
lžiček

ztráta soli/den

Lidé konzumují příliš mnoho soli. A co koně? Na rozdíl od nás jí 
nekonzumují tolik, obzvlášť v létě, kdy jí hodně vypotí. A nejsou to 
jen sportovní koně, kteří mají nedostatek soli. I běžné rekreační 
ježdění způsobuje úbytek soli v těle vašeho koně.

Stejně jako lidé se i koně potí v horku. Je to nezbytné k ochlazení 
organism. Pot se vypařuje především z kůže, tím snižuje teplotu těla.

Když se kůň potí, neztrácí jen vodu. Vlhkost obsahuje také takzvané 
elektrolyty nebo minerální soli, jako sodík, chlorid nebo draslík, které 
hrají důležitou roli v managementu tektutin v těle. Můžete dát koni 
obyčejnou sůl, ale je lepší dát do krmení speciálně vytvořenou směs. 

Pavo E´lyte neobsahuje jen chlorid sodný, ale také další tělní soli, 
které se ztrácejí během pocení.

Dávejte rekreačním koním 100 g Pavo E´lyte denně, během inten-
zivního tréninku nebo horka pak 200 g denně. Pro maximální efekt 
podávejte přímo před výkonem. Nemusíte se bát předávkování. 
Krabbenborg: ´Používejte Pavo E´lyte jen během léta, kdy je horko, 
anebo před náročným výkonem. Sůl se ztrácí během pocení. Nějaká 
může být také vyloučena močí. Takže pokud zjistíte, že box vašeho 
koně je více promočený, jednoduše snižte dávkování.´Nezapomeňte 
podávat svému koni neomezené množství čerstvé vody – ztracené 
tekutiny musí být nahrazeny a sůl přirozeně způsobuje větší žízeň.
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10 kg

3 kg

Pavo HealthBoost
Přírodní životabudič pro každého koně

vhodné pro: letargické koně / koně kteří potřebují přidat trochu energie
 
Váš kůň se občas nemusí cítit ve své kůži: po nemoci, náročném tréninku nebo při změně srsti. 
Pavo HelathBoost aktivně pomáhá zdravé rovnováze střev a je bohatý na rychlou energii. 
Výrazně podporuje imunitní systém a je ideální pro seniory nebo koně bez kondice.

 
 Podporuje imunitní systém

 Obsahuje kvasnicové kultury a lecitin

 Napomáhá zdravé rovnováze ve střevech

Pavo MultiVit15
Pro zdravý vzhled

vhodné pro: všechny koně, kteří potřebují něco navíc / koně kteří mají problém při línání

Všichni toužíme po zdravém energickém koni s lesklou srstí. Ale někdy se stává, že váš kůň 
prostě potřebuje něco navíc. Pavo MultiVit 15 dodává vašemu koně vše co potřebuje, aby 
se dostal do skvělé formy. Tento kompletní vitamínový doplněk obsahuje široké spektrum 
vitamínů a antioxidantů, včetně vitamínů A,E a C.

 
 Kompletní vitamínový doplněk   Obsahuje antioxidanty, včetně vitamínů 

A,E a C

Specifikace produktu

Složení

Vojtěška, Pšeničné otruby,  
koncentrát sójové bílkoviny 
(boby), Lněné šrot, Lecitin, 
Droždí, Dextróza, Kukuřičný 
olej z klíčků 

Lecitin 60 g/kg
Droždí 8 g/kg

Hladina vitamínů (na 1 kg)

Vitamín A 75.000 IE
Vitamín D3 12.600 IE
Vitamín E 1.200 IE
Vitamín B1 120 mg
Vitamín B2 120 mg
Vitamín B6 80 mg
Vitamín B12 1.000 mcg
Vitamín C 3.000 mg
Cholin 2.400 mg

Kyselina listová 32 mg
D-Biotin 4.000 mcg

Minerály a stopové prvky 
(v kg)

Měď 160 mg
Železo 660 mg
Zinek 800 mg
Mangan 260 mg
Kobalt 2 mg

Selen 1 mg
Jód 2 mg

Specifikace produktu

Složení

Vojtěška, Pšeničné otruby,  
Dextróza, Kukuřičný olej z 
klíčků

Hladina vitamínů (na 1 kg)

Beta-karoten 500 mg
Vitamín A 350.000 IE
Vitamín D3 35.000 IE
Vitamín E 7.200 IE
Vitamín B1 400 mg

Vitamín B2 400 mg
Vitamín B6 200 mg
Vitamín B12 3.000 mcg
Vitamín C 14.000 mg
Cholin 10.000 mg
D-Biotin 10.000 mcg
Kyselina listová 80 mg

Krmné doporučení MultiVit15 g/den

 kůň  Poník
 600 kg 300 kg

100
50

Krmné doporučení HealthBoost g/den

 kůň  Poník
 600 kg 300 kg

250
125

Více informací o produktu: stránky 62 - 65

Více informací o produktu: stránky 62 - 65
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Ve svém volném čase si užívám vzdělávání lidí kolem koní. 
Svaly nemůžete vytvořit pouhým tréninkem. 

A to je moje práce, jsem v perfektní pozici předávat tipy a rady ohledně krmení. 
A jsem šťastný za pozitivní feedback od jezdců i koní.

Conny Versendaal
Account manager Holandsko
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% nebo Si / kg produkt

Obsažená energie MJ/kg 11,3 12,3 12,3 11,5 12,1 10,1 7,8 11,5 12 12,4 12,6 13,2 13 12,8 13,4 8,5 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

Čistý protein % 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

Hrubý tuk % 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

Hrubé vlákniny % 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

Hrubý popel % 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

Cukr % 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 18

Škrob % 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

Lysin 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

Methionin 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

Vápník % 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

Sodík % 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

Draslík % 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

Magnézium % 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

Vitamín 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 -

Vitamín 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 -

Vitamín 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 -

Vitamín 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 -

Vitamín 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 -

Vitamín 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 -

Vitamín B12 mcg 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 -

Vitamín C mg - - - - - 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

Cholin 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-Biotin 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 -

Beta-karoten mg - - - - - - - - - - - - - - - 400 - - - - - - - - 500 - - - - - - 4.000 - -

Lecitin g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 20 6 - 40 - - -

Kyselina listová 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 -

Měď 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 -

Železo 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 -

Zinek 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 -

Mangan 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 -

Selen 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 -

Jód 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 -

Kobalt 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 -

Droždí g - - - - - - - 2,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 140 - 8 - 12 - - -

Složení

* Celá sušenka Pavo SummerFit váží 140 g. Rozdělte hodnoty v tabulce 7.2 na hodnoty pro celou sušenku.
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% nebo Si / kg produkt

Obsažená energie MJ/kg 11,3 12,3 12,3 11,5 12,1 10,1 7,8 11,5 12 12,4 12,6 13,2 13 12,8 13,4 8,5 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

Čistý protein % 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

Hrubý tuk % 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

Hrubé vlákniny % 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

Hrubý popel % 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

Cukr % 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 18

Škrob % 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

Lysin 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

Methionin 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

Vápník % 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

Sodík % 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

Draslík % 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

Magnézium % 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

Vitamín 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 -

Vitamín 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 -

Vitamín 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 -

Vitamín 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 -

Vitamín 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 -

Vitamín 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 -

Vitamín B12 mcg 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 -

Vitamín C mg - - - - - 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

Cholin 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-Biotin 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 -

Beta-karoten mg - - - - - - - - - - - - - - - 400 - - - - - - - - 500 - - - - - - 4.000 - -

Lecitin g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 20 6 - 40 - - -

Kyselina listová 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 -

Měď 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 -

Železo 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 -

Zinek 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 -

Mangan 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 -

Selen 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 -

Jód 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 -

Kobalt 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 -

Droždí g - - - - - - - 2,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 140 - 8 - 12 - - -

Stopové prvky v chelátové formě Organický selen Část organický selen Přírodní vitamín E
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Typ koně

Koně na odpočinku · · · · · · · · · · ·
Starší koně (18+) · · · ·
Poníci · · · · · · ·
Cobové a původní plemena · · · · · ·
Nervózní a vystresovaní koně · · · · · · · · · ·
Vybíraví strávníci · · · ·
Hubení koně / nízká kondice · · · · ·
Koně s nadváhou · · · · · ·
Koně náchylní ke schvácení · · · · ·
Koně uzdravující se po nemoci · · · ·
Koně kteří netolerují oves · · · · · · ·
Koně se zubními problémy · · · ·
Koně bez přístupu na pastvu · · ·
Letargičtí koně · · · · ·
Typ práce

Hobby · · · · · · · · · · ·
Drezura - základní úroveň · · · · · · · ·
Drezura - vrcholový sport · · · · · · · ·
Vytrvalost · · · · · · ·
Všestrannost · · · · · · ·
Western - reining · · · · · · · · ·
Western - pleasure · · · · ·
Spřežení - maraton · · · · · · ·
Skoky – základní úroveň · · · · · · · ·
Skoky – vrcholový sport · · · · · · · · ·
Dostihy & klusáci · · · · · · · · ·
Březí a laktující klisny · ·
Hříbata (<8 měsíců) · · · · ·
Hříbata (8 měsíců – 3 roky) · ·
Příprava na přehlídku · · · ·
Koně na obilné dietě · · · · · ·
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Typ koně

Koně na odpočinku · · · · · · · · · · ·
Starší koně (18+) · · · ·
Poníci · · · · · · ·
Cobové a původní plemena · · · · · ·
Nervózní a vystresovaní koně · · · · · · · · · ·
Vybíraví strávníci · · · ·
Hubení koně / nízká kondice · · · · ·
Koně s nadváhou · · · · · ·
Koně náchylní ke schvácení · · · · ·
Koně uzdravující se po nemoci · · · ·
Koně kteří netolerují oves · · · · · · ·
Koně se zubními problémy · · · ·
Koně bez přístupu na pastvu · · ·
Letargičtí koně · · · · ·
Typ práce

Hobby · · · · · · · · · · ·
Drezura - základní úroveň · · · · · · · ·
Drezura - vrcholový sport · · · · · · · ·
Vytrvalost · · · · · · ·
Všestrannost · · · · · · ·
Western - reining · · · · · · · · ·
Western - pleasure · · · · ·
Spřežení - maraton · · · · · · ·
Skoky – základní úroveň · · · · · · · ·
Skoky – vrcholový sport · · · · · · · · ·
Dostihy & klusáci · · · · · · · · ·
Březí a laktující klisny · ·
Hříbata (<8 měsíců) · · · · ·
Hříbata (8 měsíců – 3 roky) · ·
Příprava na přehlídku · · · ·
Koně na obilné dietě · · · · · ·
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Co je Pavo kvalita?

Žádné surové složky v Pavo produktech neobsahují doping.  
To znamená, že neobsahují žádné složky, které jsou na  
seznamu zakázaných nebo sledovaných látek, nebo které 
způsobují pozitivní krevní test.
Seznam zakázaných látek se mění často a liší se podle zemí. 
Pavo neustále optimalizuje své krmení, aby vyhovovalo všem 
dostupným dopingovým nařízením.

Chcete vědět, jaké látky jsou povolené v jaké zemi?  
Kontaktujte Pavo na:
feedingadvice@pavo.net nebo +31 (0)485 490 702

Jídlo musí vždy být té nejvyšší kvality. Samozřejmě to je 
myšleno ve vztahu k jídlu pro lidi. Ale my věříme, že ta samá 
kvalita je potřeba i pro krmivo pro koně:

The Good Manufacturing Practice (GMP) je mezinárodní 
schema zaručující bezpečnost krmiva pro zvířata v každé části 
produkčního řetezce.

SecureFeed je organizace, která zaručuje bezpečnost zásob 
celkem 85 výrobců krmiva pro zvířata. Účastníci aktivně  
spolupracují na více jak šesti bodech k zajištění bezpečnosti 
jejich surovin.

Doping free

Kvalita

GMP+

SecureFeed
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odpověď na všechny vaše otázky o krmení

Pavo se s nadšením stará o zdraví koní a odpovídá na všechny vaše otázky ohledně 
krmení s radou experta, zdravými produkty a prvotřídním servisem. 
Pro presonalizovanou radu kontaktujte: feedingadvice@pavo.net
0900-7226337

JaK Víte 
co Je zdraVé

pro vaseho kone ?



FRANK VAN ROZENDAAl
Manažer exportu Pavo Horsefeed
+31 (0)6 55 70 16 30
frank.vanrozendaal@pavo.net

Kontakt: 

CANVIT s.r.o. 
Chrášťany 94
252 19 Rudná u Prahy
Czech Republic

Zákaznický servis:
Telefon:  +420 602 118 343 
E-mail:  irena.szabova@canvit.cz

Obchodní zástupce Radek Kesler 
Telefon:  +420 724 166 616 
E-mail:  radek.kesler@canvit.cz

Teno katalog vám přináší:

© Pavo 2016, Žádná část této publikace nesmí být kopírována nebo publikována bez 
souhlasu Pavo.
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