
Pavo Biest
Pasgeboren veulens bezitten nog geen antistoffen tegen infecties. Deze worden pas op een leeftijd van 3 tot 5 
weken door het veulen zelf in voldoende mate aangemaakt. Om deze periode gezond te kunnen overbruggen 
zijn antistoffen nodig, die via de biest verkregen worden. Antistoffen kunnen alleen de eerste dag na de geboorte 
de darmwand passeren. Binnen 12 uren na de geboorte is de opname zeer goed, na 24 uur worden de antistoffen 
nauwelijks meer door het lichaam opgenomen.

Gebruiksaanwijzing 

1.  Verwarm 1 liter Pavo Veulenmelk tot handwarme temperatuur (38 - 40ºC).
 Indien geen Pavo Veulenmelk aanwezig is, kan halfvolle melk gebruikt worden.
2.  Voeg vervolgens de volledige inhoud van een Pavo Biest sachet toe en roer tot alle 

biestpoeder is opgelost. 
3.  Verstrek om het uur ca. 250 ml handwarme biestmelk (38 - 40ºC) met behulp van een 

fles met speen of vanuit een emmer.

Bereidingstips:
•  U kunt het beste de biestmelk au bain-marie verwarmen of warm houden. Au bain-marie is het 

verwarmen in of boven een warmwaterbad. Neem een pan of een kom met minimale inhoud 
van 1 liter en plaats deze in of boven een grotere pan met heet water. Au bain-marie verwarmen 
voorkomt schiften of aanbranden. 

• Verwarm biestmelk nooit in de magnetron!

Voedingstips:
•  Wanneer het veulen problemen heeft met de opname van de biestmelk, kan geprobeerd worden

de eetlust op te wekken door een beetje suiker op de tong te strijken. 
•  Niet de opname van de voeding forceren door het veulenhoofd achterover te buigen. Er bestaat

namelijk een kans, dat de biestmelk in de longen terechtkomt. 
•  Verstrek niet meer dan 500 ml biestmelk per uur. Wanneer het veulen teveel biestmelk per keer

krijgt, kan dit leiden tot darmstoornissen. 
•  Werk altijd hygiënisch met uw veulen. Zorg dat u schone handen heeft, wanneer u de melk bereidt

en verstrekt. Speen, fles en drinkbakken grondig schoon spoelen na gebruik.
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Pavo Biest: Colostrum Concentrate
Newborn foals do not yet have any antibodies against infections. Sufficient quantities of antibodies are only
produced by the foal at the age of 3 to 5 weeks. To maintain good health during this period, antibodies acquired 
via the colostrum are necessary. Antibodies can only pass through the intestinal wall on the first day after birth. 
Within 12 hours after birth, assimilation is very good; after 24 hours, the antibodies can no longer be assimilated 
and produce no protective effects. 

Directions for use 

1.  Heat 1 litres of Pavo Milk replacer for foals to body temperature (38 – 40 degrees Celsius). 
If no Pavo Milk replacer for foals is available, semi-skimmed milk can be used. 

2.  Then add the full dose of Colostrums Concentrate and stir until the mixture is homogeneous.
3.  Give approx. 250 ml of colostrums at body temperature every other hour, using a bottle with

teat or directly from the bucket.

Tips for preparation:
•  It is recommended to heat the colostrums and keep it warm in a bain-marie, i.e. by heating the 

milk in a pan or bowl (containing at least 1 litre) suspended inn or above a lager pan of hot water. 
This way the milk will not curdle or burn.

• Never use a microwave to heat colostrums!

Feeding tips:
• If the foal will not eat, you could try to stimulate its appetite by putting some sugar on its tongue. 
•  Do not force the foal to drink the colostrums by bending its head backwards, as this may cause the 

colostrums to enter its lungs.
• Never give the foal more than 500 ml of colostrums per hour, as this may cause diarrhoea.
•  Observe proper hygiene. Make sure your hands are clean when you prepare and give the milk and 

thoroughly clean the teat, bottle and water-bowls after use.
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