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Cada cavalo depende inteiramente do seu 

dono para ter uma dieta saudável, tanto as 

éguas como os poldros, cavalos que ocupam 

o nosso tempo de lazer ou os de desporto de 

elite. Cada cavalo e cada pónei têm necessi-

dades nutricionais únicas e específicas.

Quando concebemos e desenvolvemos um 

produto estas especificidades são sempre 

tidas em consideração. Neste sentido, a in-

vestigação na saúde e nutrição dos cavalos 

é algo elementar para a Pavo, que a encara 

como um compromisso. É este o nosso ob-

jectivo! E é um esforço que vale bem a pena 

quando se trata de saúde e bem-estar. 

Convido-o, inclusive, a visitar www.dietaca-

valo.com para solicitar a melhor dieta per-

sonalizada para o seu cavalo.

É com orgulho que vemos esta investigação 

reflectir-se directamente na qualidade supe-

rior das nossas rações, graças às quais o seu 

cavalo se mantém saudável e em forma. A 

Pavo dispõe de uma gama completa de pro-

dutos pensados para complementar a quali-

dade nutricional da forragem, o que significa 

que lhe poderá proporcionar a dieta mais 

adequada. É desta forma que pretendemos 

ajudar os nossos clientes, oferecendo os 

melhores produtos para os cavalos.

Na Pavo colocamos permanentemente as 

seguintes questões: qual a principal preocu-

pação do dono de um cavalo? Quais são as 

suas inquietações? De que forma podemos 

tranquilizá-lo? Identificamo-nos com os de-

safios nutricionais a que os donos de cavalos 

têm de dar resposta e esforçamo-nos para 

oferecer soluções através do melhor ser-

viço, de produtos saudáveis e de conselhos 

práticos. A sua paixão pelo seu cavalo é a 

nossa também!

Na Pavo sabemos que é fundamental conhecer 
bem os nossos clientes
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É possível preparar SlobberMash com água fria?

O nosso pónei tem 28 anos e estamos a lutar
para que se mantenha em forma. O que devemos dar-lhe?

  Se os açúcares e o amido são realmente maus
para os cavalos, o que lhes devo dar a comer?

Como saber o que contém a minha forragem?

Por que é que o magnésio é um nutriente
importante na alimentação dos cavalos?

Qual a ração que a minha égua gestante necessita?

 O meu cavalo frísio não tem resistência física suficiente para
aguentar duas provas de dressage seguidas. Como poderia melhorar isso?

O que é a proteína digerível?

A RESPOSTA A TODAS AS SUAS PERGUNTAS SOBRE ALIMENTAÇÃO
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Não existem regras fixas no que concerne ao cuidado e nutrição dos 

cavalos porque cada conjunto é único. Passa muito tempo com ele 

e ninguém compreende tão bem como você as suas necessidades 

concretas. No entanto, às vezes é bom poder contar com o apoio 

de um especialista; alguém que lhe assegure que está a fazer o 

melhor, ou que lhe dê bons conselhos que o ajudem a melhorar a 

sua alimentação. É aqui que a Pavo entra em acção: uma equipa de 

especialistas em saúde e nutrição equina. Estamos sempre à sua 

disposição para responder a todas as suas perguntas relacionadas 

com a alimentação.

Queremos ajudá-lo!

Telefone (horário laboral)

915 503 310

Correio electrónico:

info@piensospavo.es
 

A resposta às suas perguntas sobre alimentação

Serviço técnico da Pavo

Comecei a procurar um bom produto
para melhorar o rendimento do meu 

cavalo e conheci a Pavo. Foi nesse momen-
to que me apaixonei pela marca porque vi 
os excelentes resultados que estava a ter. 
A partir de então, envolvi-me muito mais 
e agora trabalho na Pavo com o objectivo 

de dar a conhecer estes produtos aos 
proprietários para que sintam a mesma
tranquilidade que eu sinto quando ali-

mento o meu cavalo. A minha felicidade é 
ver um cavalo saudável e feliz e um dono 

satisfeito.

Almoraima Gavira
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Saúde
Tudo aquilo que fazemos na Pavo tem como objectivo final a 

saúde do cavalo. A nossa missão é contribuir para a saúde dos 

cavalos com base na nossa especialidade, a nutrição. Ouvimos 

atentamente as preocupações dos proprietários.

Desenvolvemos as nossas rações e suplementos em conjunto com 

os nossos parceiros. Graças aos nossos produtos e à sua experiên-

cia, retiramos-lhe o peso da preocupação com a alimentação.

Paixão 
Trabalhar na Pavo é paixão por cavalos. Ao longo do nosso dia 

trabalhamos para a Pavo, quer seja no escritório, quer seja na rua 

em actividade comercial, todos os momentos livres que temos 

dedicámo-los à nossa paixão: os cavalos.

Sabemos que para eles só queremos o melhor do melhor. Porquê? 

Porque na Pavo temos uma ligação especial com os cavalos.

Qualidade
Os alimentos têm de ser de altíssima qualidade. Na nossa opinião, 

os princípios que se aplicam à alimentação humana também se 

aplicam às rações para cavalos, razão pela qual os nossos

processos de produção, matérias-primas e produtos cumprem 

uma série de sistemas de qualidade e garantia.

O sistema de gestão da qualidade garante a qualidade nutricional 

e a segurança de todos os produtos da gama PAVO. Este sistema 

tem por base:

• Um amplo programa de pré-requisitos

•  Tecnologia NIR para uma análise rápida dos ingredientes e 

produto acabado

•  Rigorosos controlos de qualidade, no âmbito de um programa 

APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo)

• Rastreabilidade em todos os nossos processos
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A credibilidade da Pavo
vem da nossa paixão pelos

cavalos. Sabemos como pensam 
os apaixonados por cavalos e 
quais são os seus problemas e 

queremos fazer parte da
solução.

Com vários pontos de venda em 

Portugal, encontrará sempre uma 

loja Pavo perto de si. Desta forma, 

podemos garantir-lhe o melhor 

serviço e abastecimento. Além 

disso, em quase todas elas poderá 

encontrar muitas outras coisas para 

o seu cavalo.

Aceda a www.pavo.pt para encon-

trar a loja mais perto de si.

Há um distribuidor Pavo
perto de si! 

Serviço Técnico da Pavo
Patricia Velo
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Embalagem adequada às necessidades de cavaleiros e cavalos:

Fáceis de usar, longa vida útil, espaço reduzido

• Sacos de 20 kg para os produtos em pellets

• Sacos de 15 kg para mueslis

• Pavo DailyPlus embalado em sacos de 90 litros (aprox. 15 kg)

Sacos
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Dressage

Obstáculos

Cavaleiros de elite de todas as discipli-
nas já descobriram a Pavo. Visite-nos 
em www.pavo.pt para ver essa lista.

Parceiros
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Saltos

Obstáculos

Atrelagem

Raides

Concurso Completo de Equitação

Criação

Modelo e Andamentos

Corridas
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Uma das principais preocupações dos 

proprietários de cavalos são os açúcares 

e o amido, dado que se tratam de fontes 

habituais de energia necessária. Porém, se 

consumirem mais açúcares ou amido do que 

o que conseguem gastar, isso aumenta o

risco de excesso de peso ou obesidade, 

assim como os problemas de saúde associa-

dos, incluindo a laminite, a EMS (síndrome 

metabólica equina) e a resistência à insulina.

É importante saber qual a ingestão total 

diária de açúcares/amido do seu cavalo, 

incluindo a quantidade proporcionada pela 

erva, feno e fenosilagem e, em função

desses valores, ajustar a dieta. Precisa de 

ajuda para calcular as porções para o seu 

cavalo? Aceda a:

www.dietacavalo.com
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Todos sabemos que os açúcares e o amido são importantes fontes de 

energia para os cavalos; além disso, são essenciais para o correcto 

funcionamento do cérebro e do sistema nervoso.

Não há um valor definido de consumo diário de açúcares e amido, 

uma vez que dependerá da quantidade que queima, em função da 

actividade e intensidade do trabalho que realiza. Por exemplo, um 

cavalo extremamente activo pode consumir uma boa quantidade de 

açúcar, desde que essa quantidade esteja ajustada ao gasto calóri-

co que realiza durante o exercício.

Os cavalos são herbívoros, consomem uma grande quantidade de 

plantas. Estas plantas, com a luz solar, produzem glucose (um açú-

car simples). Dependendo da maturação da planta, os açúcares são 

armazenados, sob a forma de amido, nas sementes ou raízes. Quan-

do o cavalo ingere esse amido, deverá transformá-lo novamente em 

açúcar de modo a poder utilizar a sua energia.

“Não há um valor definido de consumo diário 
de açúcares e amido, uma vez que dependerá 
da quantidade que queima, em função da acti-
vidade e intensidade do trabalho que realiza”

O excesso de açúcares e/ou amido pode causar problemas intestinais. 

Uma ingestão ligeiramente superior pode causar diarreia e se for 

excessiva pode provocar cólicas. Se os açúcares/amido não digeridos 

acabarem no intestino grosso podem interferir no equilíbrio da flora 

intestinal do cavalo. Isto é algo que se deve prevenir controlando a 

dieta e o nível de exercício. Além disso, a obesidade também é um 

problema frequente com uma tendência clara de aumento. Portanto, é 

muito importante que os cavalos e póneis menos activos, mais velhos 

ou mais sensíveis, tenham uma dieta baixa em açúcares e amido.

Lembre-se que para saber a quantidade de açúcares e amido deve ter 

em conta não só a ração, mas também o pasto / forragem da dieta. A 

Pavo disponibiliza rações com baixo teor de açúcares e amido como 

por exemplo: Pavo Nature’s Best, Pavo DailyPlus, Pavo Care4Life, 

Pavo SpeediBeet e Pavo Ease&Excel. Tem ainda suplementos vitamí-

nicos de uso diário como o Pavo Vital.

Gostaria de obter mais informação acerca da função dos açúcares 

e do amido na nutrição equina? E sobre o papel dos açúcares no 

aparecimento de laminites? Encontrará artigos sobre estes temas 

em www.pavo.pt

Pavo: a resposta a todas as suas perguntas 
sobre alimentação

DE QUE MODO É QUE 
OS AÇÚCARES E O 
AMIDO AFECTAM 

o seu cavalo?

Es
se

nt
ia

ls
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Respira paixão!

 
Querer o melhor para o seu cavalo  
significa “escutar” o seu cavalo 

No estado selvagem, os cavalos escolhem o 

seu próprio caminho. O trajecto escolhido 

vai depender da disponibilidade de alimen-

to e passam a maior parte do dia à procura 

de fontes de água e comida, ervas e plantas 

que lhes proporcionem nutrientes.

Em liberdade o cavalo passa entre 15 a 18 

horas por dia a comer. Certamente já se 

terá questionado muitas vezes se poderia 

simular a alimentação em estado selvagem.

Não é tão simples como parece, cada 

cavalo precisa de aproximadamente 1,5 % 

a 2 % do seu peso corporal numa base de 

forragem de qualidade, distribuída pelo 

maior número de refeições possível.

Dependendo da raça, tipo, idade e quantidade 

de exercício realizado, o seu cavalo poderá ne-

cessitar de uma ração extra e/ou suplementos. 

Cada cavalo é único. Estude o comportamento 

dele, por exemplo: come depressa ou devagar?  

Tem tendência a aumentar consideravelmen-

te de peso ou quiçá está a lutar para manter 

o seu peso num índice ótimo? Com esta infor-

mação, poderemos dar-lhe alguns conselhos 

sobre os produtos Pavo mais indicados para o 

seu cavalo. 

A solução: 

A gama Pavo Essentials está nutricionalmente 

equilibrada para um excelente cuidado diário. 

Independentemente de montar a nível de 

competição ou por prazer, os produtos da 

gama Essentials são uma escolha acertada. 

Entre em contacto connosco para 

receber conselhos personalizados 

sobre alimentação através do número 

de telefone  

 915 503 310 

ou envie-nos um correio electrónico para  

 info@piensospavo.es

 

Porque na Pavo temos a resposta 

a todas as suas perguntas sobre 

alimentação.

 

Essentials
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Perguntas frequentes sobre o Nature´s Best

Porque melhorámos o Pavo Nature’s Best?

O excesso de açúcares ou de amido não é 

saudável para os cavalos menos activos ou 

sensíveis ao açúcar. Este foi o motivo que 

nos levou a lançar o nosso novo e melhora-

do Pavo Nature’s Best. O Pavo Nature’s Best 

tem o mesmo baixo teor de açúcares, mas 

agora proporciona mais fibra e um teor con-

sideravelmente mais baixo de amido (16 %).

Pode dar Nature’s Best a cavalos de 

desporto?

Sim. Este muesli é especialmente adequa-

do para cavalos jovens ou cavalos que ten-

dem a excitar-se quando ingerem aveia, 

que proporciona uma grande quantidade 

de amido. No entanto, se aquilo que falta 

ao seu cavalo é energia ou resistência 

física, nesse caso é altura de lhe dar 

outro produto ou de o suplementar com 

Pavo TopSport.

O que torna o feno Timóteo tão especial?

O feno Timóteo (Phleum pratense-fleo) é 

uma variedade de erva com uma compo-

sição nutricional muito benéfica para os ca-

valos, que contém baixos índices de frutanos 

(açúcares). Infelizmente, é uma erva que não 

aguenta bem o pastoreio, logo não sobrevi-

ve muito tempo no paddock ou prado.

Então, e os cereais?

O nosso novo e melhorado Nature’s Best 

contém menos cereais que nunca. Embora 

tenhamos eliminado o trigo expandido, 

deixámos a espelta, um cereal rústico e 

antigo que tem um alto teor de fibra e um 

baixo teor de amido.

Tenha em conta que: como são 

menos doces, as rações com baixo 

teor de açúcares podem ter um 

sabor especial.

15 kg

Pavo Nature’s Best
Muesli saudável para cavalos de lazer e desporto

Indicado para: cavalos que costumam ficar excitados com o consumo de aveia e 

grande quantidade de amido e açúcares ou com propensão a excesso de peso.

O Pavo Nature’s Best pode orgulhar-se do facto de apresentar uma fórmula totalmente nova! 

O nosso delicioso e saudável muesli, rico em fibra, tem agora uma menor percentagem de 

grãos de cereais, mas conta com erva Timóteo. Esta planta rica em fibra, com um aroma ten-

tador similar ao da erva, contém um teor de frutanos (açúcares) significativamente baixo em 

comparação com outras ervas. Agora o Nature’s Best contém mais fibra, o que contribui para 

um tracto digestivo saudável. O teor de vitaminas e minerais foi obtido tendo em conta os 

mais recentes conhecimentos científicos e com base nos valores médios das forragens actuais.

 Garantido, sem aveia

 Baixo teor de açúcares e amido (16 %)
 Contém espelta e caules de luzerna

 para estimular a mastigação

Especificações do produto

Composição

Luzerna, sêmea de trigo, espelta, erva Timóteo, trigo, sêmea 
de soja, melaço, óleo de soja, polpa de maçã, flocos de soja, 
milho inflado, linhaça, pedaços de cenoura, vitaminas e 
minerais

Análise

Energia digestível 11,5 MJ/kg
Proteína bruta  12 %
Proteína digestível  9 %
Gordura bruta 5,2 %
Fibra bruta 19 %
Açúcar 4 %
Amido 16 %

Modo de utilização do Nature’s Best kg/ dia

Peso corporal  
cavalo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Conselho Nature’s Best kg/dia kg/dia kg/dia
Manutenção 0,66 kg 1,3 kg 2 kg
Exercício leve 0,84 kg 1,7 kg  2,5 kg
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20 kg

15 kg

Pavo BasicPlus
Pellets para a manutenção diária 

Indicado para: cavalos e póneis em manutenção ou trabalho ligeiro

Pavo BasicPlus é uma ração em forma de pellets com uma magnífica relação qualidade-preço. 

Os pellets, de 5 mm de diâmetro, contêm todas as vitaminas, minerais e oligoelementos

essenciais para o seu cavalo, como as vitaminas A e E, a biotina, o cobre e o zinco. O 

BasicPlus é particularmente indicado para a manutenção e a actividade ligeira de cavalos 

e póneis. Ajuda a prevenir o excesso de peso ou que fiquem demasiado excitados, ga-

rantindo que recebem os nutrientes suficientes.

 Baixo teor de proteína

 Enriquecido com vitaminas e minerais para satisfazer as necessidades diárias

Especificações do produto

Composição

Sêmea de trigo, cevada, sêmea de soja, luzerna, trigo, melaço, 
carbonato de cálcio, cloreto de sódio, óleo de soja, sementes 
de girassol, vitaminas e minerais

Análise

Energia digestível 11,9 MJ/kg
Proteína bruta  12 %
Proteína digestível 9 %
Gordura bruta 3 %
Fibra bruta 13 %
Açúcar 7 %
Amido 22 %

Modo de utilização do Basic Plus kg/ dia

Peso corporal
cavalo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Manutenção 0,7 kg 1,3 kg 2 kg
Exercício leve 0,8 kg 1,7 kg 2,5 kg

Pavo Cerevit
Muesli sem aveia

Indicado para: cavalos e póneis em trabalho ligeiro

 

O Pavo Cerevit é um muesli muito apetitoso, que contém flocos de cevada e de milho. O 

Pavo Cerevit proporciona ao seu cavalo ou pónei todas as vitaminas e minerais essenciais 

para uma excelente saúde. Somos especialmente cuidadosos na preparação deste muesli 

de grande qualidade e sem aveia. 

 Não contém aveia

 Fornece todas as vitaminas e minerais essenciais

 Com flocos de cevada, milho e ervilhas

Especificações do produto

Composição

Flocos de cevada, luzerna, sêmea de trigo, flocos de milho, 
sêmea de soja, trigo, melaço, flocos de ervilhas, óleo de soja, 
vitaminas e minerais

Análise

Energia digestível 12,6 MJ/kg
Proteína bruta  11,5 %
Proteína digestível  9 %
Gordura bruta 3,5 %
Fibra bruta 12 %
Açúcar 4 %
Amido 32 %

Modo de utilização do Cerevit kg/ dia

Peso corporal
cavalo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Manutenção 0,7 kg 1,3 kg 2 kg
Exercício leve 0,8 kg 1,7 kg 2,5 kg
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20 kg

Pavo Condition
Pellets saudáveis para cada cavalo 

Indicado para: competições ligeiras e lazer. Também está indicado para cavalos que 

tendem a ficar excitados com o consumo de aveia.

 

O Pavo Condition é a ração em pellets mais popular dentro da nossa gama de produtos. Se 

tiver alguma dúvida sobre quais os requisitos nutricionais específicos para o cavalo ou se está 

a começar a treiná-lo, o Pavo Condition é a escolha ideal.

Não contém aveia e fornece elevados níveis de biotina para garantir o crescimento de cascos 

saudáveis e uma pelagem com brilho. O Pavo Condition apresenta-se em pellets de 8 mm que 

favorecem a mastigação e a insalivação do cavalo.

 Sem aveia 

 Para cavalos de lazer e de desporto em geral

 Com biotina adicionada para cascos fortes e uma pelagem saudável 

Especificações do produto

Composição

Sêmea de trigo, cevada, sêmea de soja, melaço, luzerna, óleo 
de soja, vitaminas e minerais

Análise

Energia digestível 12,3 MJ/kg
Proteína bruta  11,5 %
Proteína digestível 9 %
Gordura bruta 3 %
Fibra bruta 14 %
Açúcar 6 %
Amido 22 %

Modo de utilização do Condition kg/ dia

Peso corporal
cavalo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Manutenção 0,7 kg 1,3 kg 2 kg
Exercício leve 0,8 kg 1,7 kg 2,5 kg

Dieta online
 

Gostaria de receber de forma rápida uma dieta personalizada para o 

seu cavalo? Quer ter a certeza de que está a dar a alimentação mais 

saudável? A ração que fornece é a mais adequada para a forragem 

que tem na cavalariça? Caso pretenda esclarecer as suas dúvidas 

visite www.dietacavalo.com. Não só lhe envia-

remos uma dieta personalizada de acordo com 

a actividade do seu cavalo e estado fisiológico, 

como também terá oportunidade para solicitar 

a visita de um dos nossos especialistas com a 

finalidade de receber conselhos práticos acerca 

do seu cavalo. 

Solicite a sua dieta personalizada em www.dietacavalo.com 

 

Para conselhos específicos sobre a alimentação do seu cavalo ou 

pónei, entre em contacto connosco através do número de telefone 

915 503 310 ou envie-nos um correio electrónico para 

info@piensospavo.es
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Sei o que significa trabalhar na Pavo.
Como Chefe de Produto e nutricionista, uma parte muito importante

da minha função é estar a par das últimas investigações, de modo a lançar
produtos cada vez mais inovadores para os clientes da Pavo. Sei que cada cavalo 

tem necessidades diferentes e, por isso, tento que todas as rações sejam
concebidas na perfeição. Este é o meu objectivo diário. E é o que merecem

os clientes que confiam na Pavo!

Quim Clotet
Chefe de Produto e nutricionista
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20 kg

Pavo Vital
Para uma saúde óptima do seu cavalo

Indicado para: cavalos e póneis que não consomem nenhuma ou praticamente nenhuma ração / 

que apenas ingerem forragem (erva, feno ou fenosilagem) / que estão o dia todo a pastar (24/7)

 

O Pavo Vital é um regulador diário. Os pellets de pequena dimensão contêm todas as 

vitaminas e minerais que o seu cavalo necessita. Com ingredientes 100 % naturais e sem 

aditivos desnecessários, o Pavo Vital é único graças ao complexo especial de oligoelemen-

tos Intellibond® incorporado.

Normalmente, os oligoelementos, como o cobre ou o zinco, têm um sabor natural desagra-

dável o que faz com o sabor dos suplementos que os contêm o seja também. Graças aos 

oligoelementos da Intellibond® estes são libertados no estômago e não na boca do cavalo, o 

que anula o efeito negativo em termos de sabor! Além disso, o Pavo Vital é elaborado com 

ingredientes naturais como a erva Timóteo e luzerna, que tornam o produto muito apetecí-

vel para o cavalo!

 Sem melaços nem cereais 

 Teor de açúcares e amido extremamente  

 baixo

 100 % ingredientes naturais: feno  

 Timóteo e luzerna

 Com Intellibond®, oligoelementos de  

 fácil absorção 

 Não contém OGM

Especificações do produto

Composição

Erva Timóteo, luzerna, vitaminas e minerais

Análise

Energia digestível  7,8 MJ/Kg  
Proteina bruta  9,4%  
Proteína digestível   6,5%  
Gordura bruta  2,7%
Fibra bruta  28,4%
Açúcar  4,5%
Amido  0,2% 

Modo de utilização do Pavo Vital g/ dia

Modo de utilização g/ dia 

Cavalo 600 kg 100 g / dia
Pónei 300 kg 51 g / dia

Quando escolher Vital

O Pavo Vital consiste num suplemento 

que tem como finalidade proporcionar as 

vitaminas e minerais necessários às dietas 

à base de pasto / forragem quando:

•  Não comem ou comem menos de 1,5 kg 

de ração por dia 

• Precisam de uma dieta baixa em açúcares

•  Precisam de perder peso

O Pavo Vital satisfaz as necessidades 

diárias de vitaminas, minerais e oligoele-

mentos do seu cavalo.

Pavo Vital

O Pavo Vital é composto por pellets de pequenas dimensões 

que contêm todas as vitaminas e minerais que o seu cavalo 

necessita, com ingredientes 100 % naturais e sem aditivos 

desnecessários. Graças ao complexo especial de oligoelemen-

tos Intellibond® é inclusive saboroso! Os oligoelementos como 

o cobre e o zinco costumam ter um sabor desagradável. O 

Intellibond® consegue que o sabor destes oligoelementos seja 

libertado no estômago, e não na boca do cavalo, não influen-

ciando assim a ingestão do produto e eliminando problemas 

de rejeição devido ao sabor. O Pavo Vital é elaborado com 

ingredientes naturais como a erva Timóteo e luzerna, que 

tornam o produto muito saboroso!
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90 l

Pavo DailyPlus
Para um cavalo feliz e saudável 

Indicado para: todos os cavalos e póneis de todas as raças e disciplinas / cavalos com 

problemas dentários

 

Os cavalos selvagens pastam durante aproximadamente 16 horas por dia e realizam cerca de 

40.000 movimentos de mastigação, mas os cavalos domésticos mastigam muito menos. O 

Pavo DailyPlus é uma forragem equilibrada (com um valor nutricional semelhante ao feno de 

boa qualidade) que é misturado com concentrados para estimular a mastigação do cavalo e a 

produção de saliva. Quando a mastigação é suficiente combate-se o aborrecimen-

to e a produção de saliva neutraliza os ácidos gástricos e estimula um sistema 

digestivo saudável. O Pavo DailyPlus é o segredo para ter um cavalo satisfeito.

 Estimula a mastigação e abranda o tempo da refeição

 Combate o aborrecimento

 Promove uma digestão saudável 

 Alimentação ideal após cólicas e aguamentos

A forragem é a base da dieta natural de um cavalo, ajuda a manter uma digestão activa e 

fomenta uma flora intestinal óptima. O sistema digestivo de um cavalo precisa de pequenas 

quantidades de forragem de forma constante.

Esta forragem estimulará a mastigação contínua, que produz saliva, a qual neutraliza os áci-

dos gástricos que são produzidos no sistema digestivo do cavalo. Os cavalos que 

recebem pouca quantidade de forragem ou consomem grandes quantidades de 

concentrados numa só refeição, apresentam maior risco de desenvolver úlceras 

gástricas. Por isso, é essencial que o seu cavalo mastigue tanto quanto possível.

Por norma, deve assegurar-se do seguinte:

• Se possível, dê-lhe acesso diário ao paddock ou prado

• Utilize palha como cama para que o seu cavalo possa petiscar ao longo do dia

• Tenha água limpa e fresca à disposição

• Distribua a comida pelo maior número possível de refeições, pelo menos três, 

embora o ideal sejam quatro refeições diárias

• Habitue o seu cavalo a ter horários para comer

• Dê primeiro a forragem e, 30 minutos depois, a ração

• Seleccione sempre uma forragem de qualidade

• Nunca dê feno bolorento ou com pó

• Não lhe dê mais do que o necessário!

• Misture dois punhados de Pavo DailyPlus na ração das refeições para fomentar a mastigação

É importante saber a qualidade 

nutricional da forragem antes de 

escolher a ração, pois só assim po-

derá determinar qual é a mais 

adequada em função das suas 

necessidades. Não se esqueça 

de analisar a forragem. Se 

precisar de conselhos ou 

recomendações para ajustar 

a dieta do seu cavalo à forra-

gem, não hesite em solicitar 

a sua dieta personalizada 

em www.dietacavalo.com. 

 

info@piensospavo.com

Pavo, a resposta a todas 
as suas perguntas
sobre alimentação

Todas as refeições saudáveis para cavalos começam com a forragem

Modo de utilização do Pavo DailyPlus kg/ dia

Aproximadamente por toma 

Cavalo  0,3 kg – 0,5 kg 
O mais indicado é misturar a ração
com Pavo DailyPlus e água (húmido)

Especificações do produto

Composição

Luzerna, feno de aveia, palha de cevada, sêmea de trigo, melaço, 
feno de erva, cevada, óleo de soja, minerais

Análise

Energia digestível 7,8 MJ/kg

Proteína bruta 10,5 %
Proteína digestível 6,8 %
Gordura bruta 2,4 %
Fibra bruta 26 %
Açúcar 8,9 %
Amido 3,2 %
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20 kg

Pavo Complete 
Alimento em pellets com alto teor de fibra para cavalos e póneis 
 

Indicado para: situações de falta de forragem ou abastecimento / cavalos que tenham 

sofrido problemas gástricos / alimentação em pós-operatórios

 

O Pavo Complete foi especialmente concebido para situações de falta de forragens e, 

portanto, é muito útil em certas épocas do ano. Graças ao seu baixo teor de açúcares é um 

alimento muito adequado para cavalos e póneis com tendência a sofrer de excesso de peso. 

Fabricado em pellets de 8 mm que facilitam a mastigação e insalivação, o Pavo Complete 

também é recomendado após problemas gástricos, cólicas e laminite, ou no pós-operatório.

 Alto teor de fibra digerível

 Baixo em açúcares e amido, para   

 cavalos que tenham sofrido de cólicas  

 ou laminite

 Mais tempo de insalivação para conseguir  

 um efeito de protecção gástrica

 Poucas calorias, para cavalos com  

 tendência a ganhar peso

Especificações do produto

Composição

Sêmea de trigo, cevada, sêmea de soja, melaço, luzerna, trigo, 
óleo de soja, vitaminas e minerais

Análise

Energia digestível 11 MJ/kg
Proteína bruta 13 %
Proteína digestível  10,5 %
Gordura bruta 2,5 %
Fibra bruta 20 %
Açúcar 4 %
Amido 13 %

Modo de utilização do Pavo Complete kg/ dia*

Peso vivo
cavalo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Manutenção 0,7 kg 1,3 kg 2 kg
Exercício ligeiro 0,8 kg 1,7 kg 2,5 kg

*em caso de escassez de forragem dobrar a quantidade de produto
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15 kg

Pavo Care4Life
Mistura de plantas com alto teor de fibra

Indicado para: cavalos com pouca tolerância ao açúcar / cavalos sensíveis ao stress, 

úlceras gástricas ou laminites

 

Esta mistura única contém tudo o que o seu cavalo precisa para se manter saudável. Con-

tém 11 plantas e ervas diferentes (4,5 %), como a equinácea e a calêndula*, juntamente com 

vitaminas, minerais e oligoelementos em forma orgânica. Estes nutrientes têm um papel 

fundamental na limpeza do organismo. Graças a eles, através dos rins, fígado e a circulação 

sanguínea os resíduos são eliminados de forma eficiente, o que garante uma remoção ade-

quada dos mesmos. Destaca-se a importância da inclusão de colagénio (1 %), fundamental 

para manter uma cartilagem sã.

Mas, tão importante como o que contém é o que não contém! O Pavo Care4Life não inclui 

substâncias desnecessárias que sobrecarregam o sistema do cavalo. O seu teor de açúcares 

e amido é de apenas 9 %! Sem cereais, aveia ou outros subprodutos de cereais e melaços.

 

 Contém 11 ervas e plantas diferentes

 Contém colagénio, prebióticos** e  

 probióticos***

 Sem cereais nem melaço 

 Contém ácidos gordos ómega 3 e

 ómega 6

Especificações do produto

Composição

Luzerna, polpa de maçã, linhaça, flocos de soja, mix de ervas, 
sementes de girassol, óleo de soja, flocos de ervilha, pedaços 
de cenoura, polpa de chicória, vitaminas e minerais

Análise

Energia digestível 11,5 MJ/kg
Proteína bruta 14 %
Proteína digestível  11 %
Gordura bruta 6,5 %
Fibra bruta 24 %
Açúcar 4,7 %
Amido 4,7 %

Modo de utilização do Pavo Care4Life kg/ dia

Peso vivo
cavalo adulto  200 kg 400 kg 600 kg

Como alimento complementar**** 0,3 kg 0,7 kg 1 kg 

**** a cavalos que comem mal e cavalos com propensão a obs-

truções do esófago, deve dar-se misturado com água (húmido) 

na proporção de 1 para 1

* Encontrará mais informação sobre cada uma das ervas em www.pavo.pt  

**Prebiótico levedura de cerveja (0,5 g/kg) e inulina de chicória (3 g/kg)   ***Probiótico Yea-sacc (2 g/kg)

FAQ Pavo Care4Life

O Pavo Care4Life contém cereais? O Pavo Care4Life não contém cereais e é ideal para cavalos com sensibilidade ao glúten. O glúten 

é uma proteína que se encontra nos cereais, especialmente no trigo, centeio, cevada e espelta. A adição de prebióticos e probióticos 

ajuda a restaurar a função intestinal, conseguindo assim um efeito positivo em cavalos com intolerância ao glúten.

Por que é que não é um muesli? O Pavo Care4Life não é um muesli porque não contém cereais. É uma mistura rica em fibra 

com plantas, vitaminas, minerais e com um toque de maçã. Tem uma estrutura em multipartícula grosseira por 

causa da luzerna e da sua variada composição. Contém também pedaços de cenoura, ervilhas e pellets 

de linho extrudido.

Que plantas contém? O Pavo care4Life contém uma saudável mistura de 11 tipos distintos de 

plantas para limpar o corpo e dar saúde ao seu cavalo actuando sobre o sistema respiratório, 

a digestão e o sistema imunitário, desintoxicando-o. Estas plantas são: manjerona, salva, 

alecrim, equinácea, urtiga, calêndula, funcho, salsa, dente-de-leão, coentro e artemísia.
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15 kg
Pavo SlobberMash
Uma fantástica e calorosa recompensa com vitaminas 
 

Indicado para: os cavalos que estão em recuperação de um esforço ou doença / 

como uma refeição saudável e deliciosa

 

O Pavo SlobberMash é uma ração completa enriquecida com vitaminas, fácil e rápida de 

preparar, bastando adicionar água morna para ficar pronta para consumo imediato. Tem um 

teor particularmente alto de linhaça, que ajuda a manter uma pelagem brilhante. Contém 

sêmea para ajudar a manter uma função intestinal saudável e facilitar a digestão.

 Elevado teor de linhaça e fornecimento adicional de vitamina C 

 Para uma recuperação rápida após esforços intensos ou doenças

 Acelera a muda do pêlo, deixando o seu cavalo com uma pelagem brilhante e saudável

Especificações do produto

Composição

Sêmea de trigo, flocos de aveia, linhaça, melaço, milho inflado, 
cevada inflado, farinha de trigo, óleo de soja, vitaminas e minerais

Análise

Energia digestível 12,6 MJ/kg
Proteína bruta 15 %
Proteína digestível  11,5 %
Gordura bruta 8 %
Fibra bruta 7 %
Açúcar 7 %
Amido 29 %

Modo de utilização do Slobber Mash kg/ dia

Peso vivo
cavalo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Como alimento completo* 0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg 

*misturar 1 parte de Pavo Slobber Mash com 1 parte de água
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O seu cavalo está a envelhecer? Começa a perder peso?  

Os cavalos mais velhos são mais ineficientes do que outros mais jovens na obtenção de 

nutrientes da alimentação. O que é que isto significa? Significa que, embora lhe esteja a pro-

porcionar uma quantidade suficiente, o seu cavalo não está a receber os nutrientes que tanto 

precisa. Ainda que externamente as alterações não sejam visíveis, é possível que estejam a 

acontecer muitas no interior, por isso não espere até detectar os sintomas. É óbvio que não 

é possível travar o processo de envelhecimento, mas é possível garantir que tem tudo aquilo 

que precisa para travar eventuais problemas de saúde e viver uma vida plena, feliz e sau-

dável. Uma ração especialmente formulada para cavalos seniores, combinada com um bom 

pasto ou uma boa quantidade de forragem ou substituto de forragem, irá garantir que o seu 

cavalo obtém todos os nutrientes necessários.

Idade em anos de pessoas

Cavalo   = Humano

1 ano   4 anos
10 anos  30/40 anos
15 anos  50 anos
20 anos  60 anos
25 anos  70 anos
30 anos  80 anos
35 anos  85 anos

Informação Nutricional

• No caso dos cavalos seniores a pro-

babilidade de deterioração do estado 

físico é muito maior no Inverno do que 

no Verão. Durante o Inverno ofereça 

forragem de alta qualidade, que não es-

teja demasiado envelhecida ou fibrosa. 

Os cavalos mais velhos requerem um 

fornecimento adicional de proteínas, 

fósforo, zinco, cobre e selénio. 

• Neste caso, a vitamina C é muito 

importante, pois é básica para o bom 

funcionamento do sistema imunitário. 

Os cavalos conseguem sintetizá-la eles 

próprios a partir da glucose, mas nos se-

niores a sua eficácia diminui, sendo, por 

isso, conveniente fazer suplementação. 

• Os cavalos que já não conseguem mas-

tigar a forragem podem ser alimenta-

dos com polpa de beterraba, sêmea e 

concentrado que lhes proporcionará 

vitamina B adicional e vitamina K.

Cuidado especial para os cavalos seniores

O que acontece se o seu cavalo já não consegue mastigar? 
 

Os cavalos que não conseguem mastigar de forma apropriada 

não comem forragem suficiente. Embora pareça que passam o 

dia a mastigar, é possível que na realidade não estejam a inge-

rir praticamente nada. Se não intervier, eventualmente, o seu 

cavalo poderá começar a passar fome. É nestas situações que 

uma dieta com um substituto de forragem pode ser útil.

• Ofereça entre 4 a 5 kg de Pavo 18Plus (distribuídos em várias 

refeições ao longo do dia) em forma de papa ou mash prepa-

rado com água. O ideal é que seja com água morna, embora 

se possa fazer com fria, numa proporção de 1:1 (a mesma  

         

         

quantidade de água e de comida). Prepare 15 minutos antes de 

ser consumida para a ração humedecer bem.

• Misturar com um produto substituto da forragem, Pavo 

SpeediBeet hidratado (até 400 g por cada 100 kg de peso 

vivo) e/ou Pavo DailyPlus (pode dar de forma ilimitada, dado 

que tem uma composição de feno de muito boa qualidade). 

Se tiver alguma dúvida pode entrar em contacto connosco 

através do número 915 503 310 ou enviar-nos um correio 

electrónico para info@piensospavo.com
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15 kg

As proteínas são de importância vital

É possível que tenha ouvido dizer que a proteína é má para 

os cavalos. Aliás, essa é a crença de muitos proprietários, 

mas não é verdade. As proteínas são elementos básicos e, 

concretamente, os cavalos seniores precisam de proteína 

em quantidade suficiente para abrandar o processo de 

degradação do músculo.

Normalmente, um cavalo saudável necessita de aproximada-

mente 8 % a 12 % de proteínas no total das suas refeições. 

À medida que envelhece estas necessidades aumentam 

para 14 % a 16 %. Se o fígado ou os rins do seu cavalo não 

funcionarem bem, é recomendável rever totalmente a sua 

dieta. Se for esse o caso, entre em contacto connosco para 

receber conselhos personalizados.

O Pavo 18Plus, juntamente com o Pavo SpeediBeet, é a alimentação ideal para cavalos mais velhos com problemas 
dentários. Encontrará mais informação sobre cavalos mais velhos em https://www.pavo.pt/produtos/pavo-18plus

Pavo 18Plus
Para cavalos com 18 anos, ou mais, saudáveis e em forma  

Indicado para: cavalos activos 18+ / cavalos seniores com problemas dentários, 

sobretudo se estão abaixo do peso e com pobre condição física

 

À medida que o seu cavalo envelhece, o Pavo 18Plus proporciona-lhe tudo o que necessita, 

mas sem sobrecarregar desnecessariamente o seu sistema. Os cavalos seniores têm mais 

dificuldades para processar os açúcares e requerem mais proteína para poder manter 

a sua musculatura. Este delicioso muesli contém ácidos gordos ómega 3 e ómega 6 

(fontes de antioxidantes que ajudam o sistema imunitário) e contém uma óptima relação 

cálcio-fósforo.

 Com fibra facilmente digerível para melhorar a digestão

 Contém aminoácidos essenciais para manter a musculatura e a condição física

 Teor óptimo de açúcares/amido, adaptado para cavalos seniores

 Pode ser administrado seco ou húmido

Especificações do produto

Composição

Sêmea de soja, farinha de soja, espelta, luzerna, sêmea de 
aveia, cevada inflada, sementes de colza, óleo de soja, linhaça, 
melaço, polpa de maçã, trigo, milho, flocos de ervilha, farinha 
de girassol, pedaços de cenoura, polpa de chicória, vitaminas 
e minerais

Análise

Energia digestível 12,4 MJ/kg
Proteína bruta 16 %
Proteína digestível  13 %
Gordura bruta 7,5 %
Fibra bruta 15 %
Açúcar 5 %
Almidón 17 %

Modo de utilização do Pavo 18Plus kg/ dia

Peso vivo
cavalo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Cavalo saudável 0,7 kg 1,3 kg 2,0 kg
Cavalo em má  1,6 kg 3,2 kg 4,8 kg
condição corporal  
ou com problemas dentais

Conselho de 
alimentação
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15 kg

3x

LISTO EN

MINUTOS

Pavo SpeediBeet
Flocos de polpa de beterraba de hidratação rápida

Indicado para: cavalos que necessitam de uma dieta com o mínimo de açúcares / cavalos 

com baixo peso / como substituto parcial da forragem para cavalos seniores com dentes 

em mau estado / cavalos de competição como fonte de libertação lenta de energia que 

mantém o cavalo hidratado / cavalos propensos a sofrer de problemas digestivos

O Pavo SpeediBeet é constituído por flocos desaçucarados de polpa de beterraba, sem melaço 

adicionado e sem aditivos. Não contém amido, o seu teor de açúcares é de apenas 5 % e 

fornece muita fibra saudável procedente da pectina. A pectina tem um efeito prebiótico, que 

estimula o crescimento da flora benéfica, o que é de extrema importância para o correcto fun-

cionamento do intestino. Devido ao seu alto teor de fibra, é uma excelente fonte de libertação 

lenta de energia e, graças ao patenteado processo de cozedura, poderá prepará-lo rapidamente 

em apenas 10 minutos antes de o dar, tanto em água fria como quente. Tenha em conta que só 

poderá oferecer Pavo SpeediBeet hidratado, nunca seco, por isso assegure-se que o armazena 

num local seguro e fora do alcance dos cavalos.

 Alimento saudável rico em fibra e com  

 efeito prebiótico

 Ajuda na regulação do trânsito intestinal

 Baixíssimo teor de açúcares (5 %), sem  

 melaço e amido

Modo de utilização do Pavo SpeediBeet kg/ dia

Peso vivo
cavalo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Cavalo saudável 0,1 kg 0,2 kg 0,3 kg
Cavalo em má  0,8 kg 1,6 kg 2,4 kg
condição corporal  
ou problemas dentários

Especificações do produto

Composição

Flocos de polpa de beterraba com baixo teor de açúcares 

Análise

Energia digestível 12,0 MJ/kg
Proteína bruta 10 %
Proteína digestível  4,2 %
Gordura bruta 0,7 %
Fibra bruta 16 %
Açúcar 5 %
Amido 0 %

Como preparar
SpeediBeet

O Pavo SpeediBeet está categorizado como 
forragem e não contém vitaminas nem minerais 
adicionados. No caso de alimentar apenas com 
Pavo SpeediBeet juntamente com outra forragem, 
recomendamos a suplementação com vitaminas e 
minerais (por exemplo, Pavo Vital).

Conselho de 
alimentação  

1 

O Pavo SpeediBeet contém pouquíssimos açúca-
res, o que faz com que o seu sabor seja distinto 
para muitos cavalos. Nos primeiros dias, misture 
SpeediBeet com a sua ração habitual, ou tente 
adicionar Pavo SlobberMash. Depois de alguns 
dias, reduza-a gradualmente.

Conselho de 
alimentação  

2 

Misture uma porção de SpeediBeet com três

porções de água (baseando-se no volume, não no peso)

Misturar uma parte de SpeediBeet com 3 partes de água.

Directora de Comunicação
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De quanta forragem necessita o 
seu cavalo?
 

A forragem é a base nutricional de um cavalo. Esta deve ser de 

qualidade, quer seja erva, feno ou fenosilagem. Dê ao seu cavalo 

entre 1,5 % e 2 % de forragem (em matéria seca) do seu peso 

corporal. Assim, um cavalo que pese 600 kg irá necessitar de 9 a 

12 kg de forragem (em matéria seca).

O feno contém 85 % de matéria seca. Se o seu cavalo não come 

erva, nesse caso irá necessitar de 12 a 14 kg de feno por dia. 

Atenção, se houver um acesso contínuo ao paddock ou prado, os 

cálculos são diferentes.

Sabe se lhe está a dar a quantidade adequada? Pese a forragem!

 

Tem dúvidas acerca da quantidade de forragem que o seu cavalo 

necessita? Entre em contacto connosco através de

info@piensospavo.com

Os clientes da Pavo são muito
exigentes. A sua preocupação pela 

saúde dos seus cavalos e a sua sede 
de saber são o que nos motivam todos 

os dias. Uma das minhas preocu-
pações tem sido dar resposta a todas 
estas perguntas, por isso lançamos o 
blog da Pavo. Aqui todos os apaixona-
dos por cavalos podem consultar as 

suas dúvidas sobre cuidados, maneio 
e alimentação para que possam con-

tribuir para a saúde dos seus animais. 

Directora de Comunicação
Carrmen Martín
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O que dizem os especialistas…

“Temos o prazer de trabalhar com a Pavo 

há mais de 10 anos. De modo a garantirmos 

que os poldros nascidos das cobrições dos 

nossos melhores reprodutores beneficiam 

de um início de vida saudável, recomenda-

mos a todos os nossos criadores a gama 

Pavo Podo®”.

Christoph Hinkel, Responsável do Centro 

de Reprodução Paul Schockemöhle 

“Como veterinário, não tenho a menor 

dúvida de que a nutrição desempenha 

um papel extremamente importante na 

saúde dos cavalos, vejo isso nos meus 

próprios poldros. Para mim, a Pavo é o 

meu parceiro em investigação e conhe-

cimento sobre nutrição e OCD. Foi essa 

a razão que me levou a participar na 

sua investigação. Os resultados apre-

sentam um incrível avanço na gestão de 

OC/OCD. E, em virtude deste papel da 

nutrição na luta contra a osteocondri-

te, recomendo a todos o conceito Pavo 

Podo®”.

Bert Wichers, veterinário equino e

criador de cavalos KWPN
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Recomendações de alimentação para éguas em estado avançado 
de gestação ou em lactação e poldros (peso adulto 600 kg). Para 
póneis e poldros de póneis reduzir as quantidades para metade.

Éguas em gestação e em lactação 

• Forragem na quantidade necessária (feno ou fenosilagem) ou erva.

• A partir do 8.º ou 9.º mês de gestação até ao nascimento do poldro, dar 

entre 2 a 2,5 kg/dia de Pavo Podo® Lac, aumentando a quantidade de ração 

em 100 gramas por semana durante este período.

• Em lactação, do 1.º ao 4.º mês aprox. 3 - 4 kg/dia de Pavo Podo®Lac.

• Em lactação, entre o quinto e o sexto mês reduza paulatinamente a 

quantidade de ração, passando de 2,5 kg a 1,5 kg/dia de Podo®Lac.

• Se a égua não estiver a comer Pavo Podo®Lac, dê-lhe diariamente 200 

gramas de Pavo Podo®Care nos últimos três meses de gestação e até ao 

nascimento do poldro. 

Potros a partir das 6 semanas de vida e até aos 6 meses de idade

• Forragem na quantidade necessária (feno ou fenosilagem) ou erva + leite 

de égua.

• 200 g/dia de Pavo Podo®Care (iniciando com pequenas quantidades) a 

partir das 6 semanas de vida.

• Comece com 150 g de Podo®Start a partir da 4.ª semana e depois aumente 

50 g por mês.

• Quando o poldro já consumir 1 kg de Pavo Podo®Start por dia, o Pavo 

Podo®Care já não será necessário.

• Se não der nenhuma ração (que contenha o conceito Podo®), continue a 

administrar diariamente 200 g de Pavo Podo® Care até aos 12 meses de 

idade.

Poldros após o desmame

• Forragem na quantidade necessária (feno ou fenosilagem) ou erva

• 6.º - 7.º mês aprox. 1,5 - 2,5 kg de Pavo Podo® Start por dia

• 8.º - 12.º mês aprox. 1,5 - 2,5 kg de Pavo Podo® Grow por dia

• 13.º - 18.º mês aprox. 0,75 - 1,5 kg de Pavo Podo® Grow por dia

• 19.º - 30.º mês aprox. 1,0 - 2,0 kg de Pavo Podo®Grow por dia 

• Se não der nenhuma ração (que contenha o conceito Podo®), continue a 

administrar diariamente 200 g de Pavo Podo® Care até aos 30 meses de 

idade.

Defina com clareza o que é que o seu poldro come

A alimentação com rações ou suplementos é sempre um complemento 

à porção diária total. As éguas e os poldros precisam de uma dieta com 

maior valor energético e proteico comparativamente à média. Poderá 

verificar se a forragem que tem é a correcta mediante a realização de uma 

análise. Só assim poderá fornecer-lhes uma alimentação adequada.

PLANO ALIMENTAR

Cr
ia
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o
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6 kg

Especificações do produto

Composição

Luzerna, sêmea de trigo, fosfato de magnésio, lactose, melaço, 
óleo de gérmen de milho, dextrose, vitaminas e minerais 

Análise

Energia digestível 8,5 MJ/kg
Proteína bruta 13 %
Proteína digestível  9 %
Gordura bruta 3,2 %
Fibra bruta 16,7 %
Açúcar 8 %
Amido 5 %

Modo de utilização Pavo Podo Care g/ dia

Poldros de 6 semanas a 12 meses de vida. Éguas nos 3 
últimos meses de gestação.

Égua 200 g/ dia
Poldro de pónei  100 g/ dia
Poldro de cavalo   200 g/ dia

Os criadores de cavalos confiam na reconhe-
cida fórmula da Pavo Podo®

Uma nutrição apropriada é a base para um desenvolvimento 

saudável. As éguas em gestação ou em lactação requerem 

um fornecimento adicional durante esse período tão intenso. 

Obviamente que os poldros e os cavalos jovens também exigem 

nutrientes específicos. Há determinadas vitaminas e minerais 

que são necessárias em quantidades superiores e, por sua vez, 

há outros nutrientes cuja quantidade é necessário diminuir.

A gama de criação Pavo foi especialmente formulada para satis-

fazer as necessidades nutricionais e proporcionar o melhor iní-

cio possível para um futuro saudável. Todos os produtos foram 

desenvolvidos em colaboração com veterinários e em linha com 

os resultados das últimas investigações científicas, tendo sido 

testados e experimentados por criadores de renome.

Recomendado por KWPN

Pavo Podo®Care
Suplemento nutricional para poldros até aos 12 meses

Indicado para: éguas e poldros que não incluam produtos da Pavo Podo® na sua ração diária

 

Este suplemento nutricional que integra minerais Podo® foi especialmente concebido 

para poldros até aos 12 meses. O Pavo Podo®Care permite ao metabolismo ósseo obter 

um desenvolvimento excelente dos poldros. O seu segredo está na correcta percentagem 

de cálcio, magnésio e fósforo, assim como na forma especial como se empregam. Além 

disso, o Pavo Podo® Care contribui para um crescimento equilibrado e melhora a circu-

lação sanguínea. Este suplemento proporciona ao poldro o melhor início possível na vida!

 Contém o comprovado conceito Podo®

 Ajuda o metabolismo ósseo  
 O começo ideal para poldros saudáveis 

 Cientificamente testado

Criação
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20 kg

Especificações do produto

Composição

Aveia, sêmea de trigo, farinha de soja, melaço, cevada, luzerna, 
óleo de soja, linhaça, vitaminas e minerais

Análise

Energia digestível 13 MJ/kg
Proteína bruta 18,5 %
Proteína digestível  15,2 %
Gordura bruta 6,5 %
Fibra bruta 9 %
Açúcar 7,5 %
Amido 18 %

Pavo Podo®Lac
Para éguas em avançado estado de gestação ou em lactação

Indicado para: éguas a partir do 8.º ou 9.º mês de gestação e durante a lactação

 

O Pavo Podo®Lac é uma ração de altíssima qualidade que fornece os nutrientes essenciais 

aos poldros ainda no ventre e ajuda a optimizar a produção de leite da égua. Como comple-

mento à forragem, este é o 1.º passo do plano de alimentação para a sua égua e poldro.

 Formulado segundo o comprovado  

 conceito Podo®
 

 Contém cobre, zinco e manganésio  

 de fácil digestão para o poldro não  

 nascido

 Excelente relação Ca/P e um extra de  

 magnésio 

 Mantém as éguas em excelentes

 condições e optimiza a produção de  

 leite

Modo de utilização do Pavo Podo Lac g/ dia

Gramas/100 kg/dia (éguas gestantes e lactantes)

De 9 a 11 meses de gestação  450 g / 100 kg / dia
Do 1.º ao 3.º mês de lactação  600 g / 100 kg / dia

Éguas propensas a retenção de placenta após 
o parto
Às éguas propensas a retenção de placenta após 
o parto, dar Pavo Eplus (dois meses antes da data 
prevista do parto), como medida de prevenção. 
Também se pode utilizar como ajuda assim que o 
problema for detectado. A vitamina E e o selénio 
extra que fornece ajudam a expulsar a placenta.

Conselho 

1

Éguas que sofrem uma grande perda de peso 
durante a lactação
O Podo® Lac visa ajudar e estimular a produção 
de leite da égua de forma óptima. Infelizmente, 
algumas produzem demasiado leite, levando a 
uma deterioração da condição física da égua e a 
um poldro com excesso de peso. Neste caso, seis 
ou oito semanas antes de dar à luz, substitua o 
Podo® Lac pelo Pavo Energy Control. A égua irá 
receber mais energia, mas irá produzir menos 
leite, o que lhe permitirá uma recuperação total. 
Certifique-se de que faz a transição de forma 
gradual (ao longo de duas semanas).

Conselho 

2
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20 kg

Pavo Podo®Start
Pellets pequenos para poldros jovens 

Indicado para: poldros a partir da 3.ª semana e até aos 6 meses de vida 

 

O Pavo Podo®Start não só proporciona um elevado teor de proteína de qualidade (ami-

noácidos essenciais) como também contém todas as vitaminas e minerais essenciais tão 

necessários aos poldros jovens, para além de um extra de magnésio para um crescimento 

ósseo saudável. O Pavo Podo®Start é a melhor forma para efectuar a transição do leite de 

égua para a alimentação sólida. Para um desenvolvimento adequado dos poldros jovens a 

partir da 3.ª semana e até aos 6 meses de vida.

 Baseado no testado conceito Podo®

 Fornece quantidades óptimas de magnésio, cobre, zinco e manganésio de fácil digestão  

 para um crescimento ósseo uniforme

 Pellets de 5 mm, ideais para o tamanho da boca dos poldros 

Pavo Podo®, a receita para o sucesso

Especificações do produto

Composição

Sêmea de trigo, farinha de soja, luzerna, melaço, lactose, 
sêmea de soja, linhaça, óleo de soja, vitaminas e minerais
 

Análise

Energia digestível 12,8 MJ/kg
Proteína bruta 17 %
Proteína digestível  14 %
Gordura bruta 5 %
Fibra bruta 9 %
Açúcar 10 %
Amido 19 %

São mais de 20 anos a produzir com a fórmula 

Pavo Podo®. Com base em investigações de todo 

o mundo, estamos continuamente a adaptar 

o Pavo Podo para integrar sempre os últimos 

avanços científicos. O segredo do Pavo Podo® 

reside na disponibilidade e proporção dos macro 

minerais que contém. O factor decisivo para um 

crescimento ósseo saudável não é a quantidade 

de cálcio, fósforo e magnésio (essenciais ao 

desenvolvimento ósseo), mas sim a correcta com-

binação destes macro minerais.

2,0 - 2,5 anos

1,5 - 2,5 anos 

0,8 - 1,5 anos 

0,5 - 1,0 anos

0 - 6 meses

< 0 anos

A importância de uma acção imediata

Se as placas de crescimento do osso ainda não 

tiverem fechado, é possível um poldro recu-

perar de uma lesão articular; no entanto, se já 

se tiverem fechado o efeito é irreversível. As 

placas de crescimento fecham primeiro nos 

ossos localizados nas extremidades do corpo e 

por fim no torso. Este processo conclui-se por 

volta dos dois anos de idade.

Não se pode modificar a composição do leite da égua

A composição dos minerais, oligoelementos e lactose do leite da égua é determinada geneticamente, praticamente 100 %, não sendo 

possível modificá-lo através da alimentação. É por isso que é tão importante ajudar os poldros desde o primeiro dia.

Modo de utilização do Pavo Podo Start kg/ dia

Idade do potro 200 kg 400 kg 600 kg

0 a 2 meses 0,1 – 0,4  0,2 – 0,5 0,3 –0,75 
(pasto + leite de égua)  livre livre livre 
de 3 a 5 meses* 0,25 – 1,0  0,5 – 1,5 0,75 –1,5 
(pasto + leite de égua)  livre livre livre 
de 6 a 7 meses 0,5 – 1,25  1,0 – 2,0 1,5 –2,5 
(feno)  livre livre livre

*recomenda-se dobrar as doses, depois do desmame
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20 kg

Pavo Podo®Grow
Ração de criação de alta qualidade para poldros até aos 3 anos

Indicado para: cavalos jovens entre os 6 meses e os 3 anos

 

O Pavo Podo®Grow é a melhor ração para o desenvolvimento dos poldros após o desmame 

e até ao seu terceiro ano de vida. É a base para desenvolver extremidades mais fortes no 

futuro, dado que contribui para um óptimo fortalecimento dos ossos e, ao mesmo tempo, 

para o cuidado das articulações e dos tendões.

 Baseado no testado conceito Podo® 

 Com proteínas e aminoácidos de alta qualidade

 Fornece magnésio, cálcio e fósforo nas percentagens certas aos poldros em

 crescimento

 Contribui para o desenvolvimento saudável das articulações e para um crescimento  

 constante

Especificações do produto

Composição

Cevada, sêmea de trigo, farinha de soja, melaço, luzerna, 
sêmea de soja, sementes de girassol, linhaça, óleo de soja, 
lactose, vitaminas e minerais

Análise

Energia digestível 13,1 MJ/kg
Proteína bruta 16 %
Proteína digestível  13 %
Gordura bruta 4 %
Fibra bruta 9 %
Açúcar 8 %
Amido 24 %

Modo de utilização do Pavo Podo Grow kg/ dia

Idade do potro 200 kg 400 kg 600 kg

8 a 12 meses 0,5 – 1,25  1,0 – 2,0 1,5 –2,5 
(feno)  1,0 – 2,0 2,0 – 4,0 3,0 – 6,0 
13 a 18 meses 0,25 – 1,0  0,5 – 1,5 0,75 –1,5 
(pasto)  livre  livre  livre  
19 a 24 meses 0,4 – 1,0  0,75 – 1,5 1,0 –2,0 
(feno ou pasto)  2,0 –3,0 4,0 – 6,0 6,0 – 8,0

*recomenda-se dobrar as doses, depois do desmame
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Pavo S.O.S. Kit 
Kit de sobrevivência para as primeiras 24 horas de vida 
 

Este kit de sobrevivência é fácil de preparar e de vital importância para os poldros órfãos 

e para aqueles que recebem muito pouco ou praticamente nenhum colostro da égua.

 Colostrum (colostro; 2 saquetas de 150 g) 

 Foalmilk (leite materno de égua; 1   

 saqueta de 1 500 g) 

 Biberão com tetina (uma unidade) 

 Instruções pormenorizadas 

Quando o imprevisto 
acontece 
 

Às vezes o seu pior pesadelo torna-se rea-

lidade: a sua égua morre e vê-se a braços 

com um poldro recém-nascido, órfão e 

vulnerável. Nesta situação pode contar com 

o auxílio do SOS Kit da Pavo que irá 

ajudá-lo.

O Pavo S.O.S. Kit está disponível 

através de distribuidores autoriza-

dos Pavo.

Pavo Colostrum
Substituto de emergência do colostro 

Indicado para: poldros órfãos, poldros que recebem pouco ou nenhum colostro da 

égua, e em caso de doença hemolítica neonatal

 

 Fornece os anticorpos necessários ao recém-nascido 

 Promove força e vitalidade de forma natural

 Promove uma função intestinal saudável

 Fácil de preparar, longa vida útil 

Especificações do produto

Apresentação

Colostro (saco de 150 gramas)

Análise

Proteína bruta 70 %
Gordura bruta  2 %
Fibra bruta 0 %
Cinzas 3 %
Sódio 0,1 %
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10 kg

3 kg

Pavo FoalMilk
Uma excelente alternativa ao leite de égua 

O Pavo FoalMilk é um excelente substituto do leite de égua para poldros órfãos ou para 

aqueles cujas mães não produzem leite suficiente. O leite de égua tem uma composição es-

pecial completamente diferente do da vaca. A fórmula Pavo FoalMilk foi preparada segundo 

a composição específica do leite de égua, o que garante que todas as necessidades específi-

cas destes poldros são satisfeitas. Os poldros criados com Pavo FoalMilk desenvolvem-se de 

forma saudável, tal como os seus semelhantes criados com a mãe.

 Um substituto completo do leite de  

 égua 
 Fácil de usar 

 Formulado especialmente para cavalos 

Pavo Fertile
Para uma égua fértil

Indicado para: éguas de criação e éguas com problemas de fertilidade

Pavo Fertile foi especialmente concebido para potenciar a fertilidade das éguas. Além de vi-

tamina E adicional, contém um elevado teor de betacaroteno e oligoelementos. Pavo Fertile 

estimula activamente o ciclo estral da égua, ajuda a reduzir o risco de morte embrionária 

precoce e a expulsar rapidamente a placenta após o nascimento.

 Alto teor de vitamina E, betacaroteno e oligoelementos 

 Ajuda a reduzir o risco de morte embrionária precoce 

 Ajuda a expulsar rapidamente a placenta após o nascimento

Especificações do produto

Composição

Luzerna, sêmea de trigo, dextrose, óleo de milho, vitaminas 
e minerais

Análise

Energia digestível 9,2 MJ/kg 
Proteína bruta 14 %
Proteína digestível  10 %
Gordura bruta 3 %
Fibra bruta 17 %
Açúcar 3 %
Amido 13 %

Modo de utilização do Pavo Fertile g/ dia

Gramas por dia

Cavalos (aprox. 600 kg)  100 g/ dia
Pónei (aprox. 300 kg)    50 g/ dia

Especificações do produto

Composição

Leite desnatado em pó, soro de leite em pó, óleo de palma, 
glucose

Análise

Energia digestível 19,4 MJ/kg
Proteína bruta 21 %
Proteína digestível  18,8 %
Gordura bruta 16 %
Fibra bruta 0,02 %
Açúcar 49 %
Amido 0,4 %

Pode aprender mais sobre como usar Pavo FoalMilk em 

https://www.pavo.pt/breeding/produtos/pavo-foalmilk
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De quanta proteína precisa um cavalo?

Cavalos em trabalho ligeiro

Cavalos de desporto

Cavalos jovens, éguas em 
gestação e lactação

Poldros e yearlings

Proteína bruta total da dieta 
(incluindo a forra-gem)

5 – 7 %

10 – 12 %

10 – 14 %

12 – 15 %

Pavo Sport
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Existem três nutrientes essenciais diferentes:

• Proteínas que são compostas por 

 - aminoácidos essenciais – o seu cavalo não consegue produzi-los ele próprio 

 - aminoácidos não essenciais – o seu cavalo consegue produzi-los 

• Gorduras

• Hidratos de carbono 

A par da água, a proteína é um elemento essencial à constituição do tecido 

corporal. Ao contrário do que acontece com as gorduras e os hidratos de 

carbono, o corpo não consegue armazenar as proteínas e, portanto, são um 

componente essencial na dieta diária de um cavalo.

O cavalo utiliza a proteína para: 

• A formação do músculo e tecidos de apoio e protecção. 

• Alguns processos metabólicos (enzimas necessárias a estes processos são 

compostas por proteínas)

• A contracção muscular

• Uma eficiente função hepática e renal

• A produção de hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigénio no 

sangue

• O mecanismo de defesa do corpo, que previne doenças (imunidade)

• Coagulação sanguínea (as crostas formam-se a partir das proteínas)

“Quando falamos de proteína de má qualidade referimo-nos à que contém 
um baixo teor de aminoácidos essenciais. A proteína de soja contém muitos 
aminoácidos essenciais sendo, portanto, considerada uma proteína de alta 
qualidade”.
Joaquim Clotet, Chefe de Produto da Pavo

O que acontece se um cavalo recebe demasiada proteína?

Neste caso “irá sobrar” proteína que não será utilizada como componente

essencial. O cavalo pode utilizá-la como fonte de energia, embora este

processo seja relativamente ineficiente. O excesso de proteína deverá ser eli-

minado através da produção de ureia, excretada pelo corpo através dos rins, 

quando isto ocorre o cavalo irá urinar em excesso e poderá sofrer diarreia.

Pavo, a resposta a todas as suas perguntas sobre 
alimentação.

A PROTEÍNA
NA ALIMENTAÇÃO

EQUINA

Pavo Sport



As perguntas sobre nutrição
de Helen Langehanenberg: “Como podemos desenvolver os músculos?”

 

“Quando levamos os nossos cavalos a um novo centro hípico começamos a pensar na sua alimentação, não o fazemos por falta de rendimen-

to, mas sim porque pretendemos continuar a melhorar”.- refere a cavaleira olímpica de dressage Helen Langehanenberg, que colabora com a 

Pavo. 

Os seus cavalos têm sempre feno fresco de forma ilimitada e sem 

restrições e beneficiam de acesso diário ao prado.

Mas, Helen começou a interrogar-se:

“Como é que posso optimizar a sua alimentação e ajudá-los a ter um 

desenvolvimento muscular saudável?”. Foi nesse preciso momento 

que entrou em contacto com a Pavo: “Logo na primeira reunião 

fiquei impressionada com o conhecimento técnico e científico que 

está na base do desenvolvimento das suas rações para cavalos”.

Saber é poder 
“Para definir uma excelente dieta para o cavalo tem de examinar e 

medir tudo” - afirmou Rob Krabbenborg, Product Manager da Pavo 

Holanda. Para conseguir fazê-lo, levava consigo balanças próprias 

para cavalos no seu atrelado. Helen: “Nada foi deixado ao acaso. O 

conhecimento e, consequentemente, o rendimento do cavalo resul-

tam de saber o peso exacto e a composição nutricional da sua ração. 

‘Saber é poder’ converteu-se no nosso lema quando começamos a 

trabalhar”. 

No entanto, surgiu um problema. Residia essencialmente na qualida-

de do feno que a Helen dava aos seus cavalos. Os valores energéti-

cos e de proteína digerível eram demasiado baixos para cavalos de 

desporto. 

Novas rações para os seus cavalos 
de desporto
 

As medições e as análises foram utilizadas para determinar as 

necessidades nutricionais de cada cavalo de forma personalizada, 

tendo sido eliminada a aveia das rações. 

Rob afirma:  

“Complementar a forragem com rações e proporcionar uma dieta 

saudável a cavalos de desporto é muito mais complexo porque a aveia 

apenas adiciona energia à dieta. No caso concreto da Helen, os cava-

los também precisavam de um fornecimento adicional de proteína”. 

O Pavo TopSport era o muesli que satisfazia as necessidades 

nutricionais dos cavalos de desporto da Helen. Deste modo, deci-

diu-se que para além da boa qualidade do feno, todos também iriam 

receber uma determinada quantidade de muesli, quantidade essa 

ajustada às necessidades de cada cavalo.

Helen: 

“Três meses após a implementação da nova dieta vimos melhorias 

significativas em alguns cavalos, sobretudo em termos de desenvol-

vimento muscular. A alteração da ração revelou-se extremamente 

benéfica no caso de dois cavalos jovens de dressage que, apesar de 

comerem bem, estavam demasiado magros. Agora têm uma excelen-

te condição física e um óptimo aspecto”.

Trabalho em equipa
Helen: 

“Começamos a alterar a dieta a todos os cavalos do nosso estábulo, 

um a um, e agora as necessidades nutricionais são ponderadas de 

forma individualizada para cada cavalo.

 

Para os que têm maior propensão a perder peso utilizamos Pavo 

TopSport, aos restantes damos Pavo SportsFit. O processo completo 

de ajuste das rações foi realmente muito simples e extraordinaria-

mente fácil. Actualmente, quando chega um cavalo novo, chamo 

imediatamente um nutricionista da Pavo para definirmos a dieta mais 

apropriada.

A nutrição equina ganhou um significado totalmente novo para mim. 

Agora é um “trabalho em equipa”. A comunicação é excelente e estou 

particularmente satisfeita por ter tido a oportunidade de participar 

no teste durante três meses. Hoje em dia, em relação ao feno, solicito 

sempre que se efectuem análises ao mesmo, para poder verificar o 

seu valor nutricional. Aprendi que os valores nutricionais não são 

sempre o que parecem e que a qualidade pode variar.

Afinal, o que pretende é o melhor para os seus cavalos, o que significa 

ajustar a ração às necessidades individuais de cada um com a maior 

precisão possível”.
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O percurso de Helen  
Langehanenberg

 

Helen Langehanenberg iniciou a 

sua carreira juntamente com Ingrid 

Klimke em Münster, tendo estagiado 

no conceituado Klaus Balkenhol. 

Em 2005 venceu o Campeonato 

do Mundo de Dressage de Cavalos 

Jovens com o garanhão Damon Hill. 

Este mesmo conjunto acompanhou 

a equipa alemã como reserva nas 

Olimpíadas de 2008. Também par-

ticipou com Damon Hill nos Jogos 

Olímpicos de Londres 2012, tendo 

arrecadado a medalha de prata para 

a Alemanha na prova por equipas. 

Helen conseguiu outra medalha de 

prata por equipas, novamente com 

Damon Hill, nos WEG na Normandia 

2013. Actualmente, gere um centro 

de dressage repleto de cavalos jo-

vens em Billerbeck (Alemanha).
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15 kg

Pavo SportsFit
Resistência para todas as disciplinas 

Indicado para: disciplinas de resistência – dressage, concurso completo de equi-

tação, atrelagem e raide / cavalos que requerem muita potência de forma controlada 

Este muesli de desporto não excita os cavalos, tendo sido especialmente formulado para 

aqueles que exigem muita potência, mas que ainda assim se possam controlar. A fonte de 

energia ideal para cavalos de desporto é a combinação perfeita de amido e óleos essenciais. 

O amido proporciona energia de rápida disponibilidade para fornecer uma “potência extra”, 

enquanto a vitamina E e o selénio garantem a imediata eliminação dos resíduos. O óleo 

que o SportsFit contém actua como fonte de energia de libertação lenta, não produzindo 

resíduos indesejáveis como por exemplo o ácido láctico.

 Fornecimento extra de magnésio, especialmente indicado para cavalos em competição 

 Contém poderosos antioxidantes, vitamina E e selénio naturais, de modo a obter uma  

 condição muscular óptima

 Fornece um elevado teor de cereais expandidos para maior digestibilidade

 Contém alto teor de vitaminas (400 mg/kg de vitamina E) 

Especificações do produto

Composição

Cevada inflada, sêmea de trigo, luzerna, aveia, aveia preta, 
óleo de soja, sêmea de soja, melaço, trigo, cevada, milho 
inflado, flocos de soja, linhaça, vitaminas e minerais

Análise

Energia digestível 14 MJ/kg
Proteína bruta 12 %
Proteína digestível  10 %
Gordura bruta 9 %
Fibra bruta 11 %
Açúcar 4 %
Amido 27,5 %

Talento, treino, maneio e nutrição

Para obter um elevado rendimento competitivo precisa de um cava-

lo saudável. Ter um enorme talento para montar não é necessário, 

a menos que ambicione participar nos Jogos Olímpicos; porém, se 

o maneio for apropriado e o treino bem planificado, isso ajudá-lo-á 

a chegar mais longe. Um aspecto importante do maneio consiste 

em proporcionar ao cavalo uma dieta óptima, pois a alimentação 

correcta tem um papel extremamente importante na optimização 

do rendimento.

Por isso, é essencial saber exactamente quais as necessidades indi-

viduais de cada um dos cavalos atletas. “O fornecimento e o 

equilíbrio dos nutrientes tem de ser o correcto”. Significa que, para 

além do fornecimento correcto de energia e proteína, a qualidade e 

relação de vitaminas e minerais também são de vital importância.

 

A nossa resposta: 

a gama Pavo de desporto inclui produtos inovadores, desenvolvi-

dos com a finalidade de satisfazer as necessidades dos cavalos de 

desporto para todas as disciplinas.

Competição

Serviço técnico da Pavo
Modo de utilização do Pavo SportsFit kg/ dia

Peso corporal
cavalo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Exercício moderado 0,9 kg / dia 1,8 kg / dia 2,7 kg / dia
Exercício intenso 1,2 kg / dia 2,4 kg / dia 3,6 kg / dia
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20 kg

Pavo AllSports
Ração de desporto para todas as disciplinas

Indicado para: cavalos de desporto de todas as disciplinas

 

O sucesso depende do temperamento, carácter, treino, maneio e da decisão consciente de 

escolher uma alimentação saudável. O Pavo AllSports consegue que o cavalo tenha uma 

condição física saudável para praticar e que assim se mantenha. Contém várias fontes de 

energia como o amido dos cereais e as oleaginosas, de forma a proporcionar um equilí-

brio correcto entre energia de libertação rápida e lenta. Além disso, são-lhe adicionados 

nutrientes essenciais ao cavalo de desporto: magnésio e vitamina E em forma orgânica 

juntamente com selénio. Graças a isso, o cavalo é mais ágil e tem mais resistência.

 Pellets ricos em energia com ácidos gordos ómega 3 e ómega 6

 Fornecimento extra de magnésio para o cuidado dos músculos e articulações

 Com linhaça para um brilho adicional

Especificações do produto

Composição

Cevada, sêmea de trigo, trigo, aveia, luzerna, melaço, sêmea 
de soja, linhaça, óleo de soja, farinha de soja, vitaminas e 
cereais

Análise

Energia digestível 13,1 MJ/kg
Proteína bruta 11,5 %
Proteína digestível  8 %
Gordura bruta 4 %
Fibra bruta 10 %
Açúcar 5 %
Amido 32 %

Modo de utilização do Pavo AllSports kg/ dia

Peso corporal
cavalo vivo 200 kg 400 kg 600 kg

Exerício moderado 0,9 kg / dia 1,8 kg / dia 2,7 kg / dia
Exercício intenso 1,2 kg / dia 2,4 kg / dia 3,6 kg / dia

Estou muito orgulhoso por
trabalhar numa equipa tão 

comprometida. Tento sempre 
transmitir a informação que 

recebo dos meus clientes para 
conseguir que se transformem 
em acções úteis, construtivas 
e criativas para todos. Adoro 

trabalhar na Pavo!

Jaime Ferrando
Serviço técnico da Pavo
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15 kg

20 kg

Pavo Triple P
Pavo Power Performance (PPP); muesli para potenciar um rendimento explosivo 

Indicado para: cavalos que requeiram energia de forma rápida e explosiva como os ca-

valos de obstáculos e de corrida / cavalos delicados e caprichosos em relação à comida

 

Este delicioso muesli fornece energia de forma rápida e explosiva. Contém cereais expan-

didos, o que garante a máxima absorção de nutrientes de forma rápida e eficaz, dando ao 

cavalo esse pequeno extra antes da competição. É muito apetitoso e indicado para animais 

delicados e maus comedores nas competições. 

 Para ter energia de forma rápida e explosiva à base de cereais expandidos, mais fácil  

 de digerir

 Combinação perfeita de vitaminas, minerais e oligoelementos para cavalos de desporto

Especificações do produto

Composição

Cevada inflada, aveia, luzerna, sêmea de trigo, aveia preta, 
milho inflado, melaço, flocos de soja, cevada, óleo de soja, 
vitaminas e minerais

Análise

Energia digestível 13,4 MJ/kg
Proteína bruta 11,5 %
Proteína digestível  9 %
Gordura bruta 5 %
Fibra bruta 10 %
Açúcar 4 %
Amido 33 %

Modo de utilização do Pavo Triple P kg/ dia

Peso vivo
cavalo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Exercício moderado 0,9 kg / dia 1,8 kg / dia 2,7 kg / dia
Exercício intenso 1,2 kg / dia 2,4 kg / dia 3,6 kg / dia

Pavo EnergyControl
Ração premium para desporto, para um rendimento sustentável 

Indicado para: cavalos em treino intensivo e em competição que necessitam uma melhor condição física 

 

O Pavo EnergyControl é uma ração de desporto de primeiríssima qualidade. De todos os pro-

dutos da Pavo em pellets é o que tem o maior teor de energia. Especialmente formulado para 

cavalos que devem ter um rendimento intensivo sem sobreaquecimento, o Pavo EnergyControl 

destina-se ao cuidado dos músculos que trabalharam muito, conseguindo que se tornem mais 

ágeis e que estejam tonificados. Também irá fornecer ao seu cavalo muita energia, de forma con-

trolada, e consegue uma pelagem brilhante e saudável, conferindo-lhes um excelente aspecto.

 
 Alto valor energético, com óleos essenciais

 Fornece energia de libertação lenta para maior resistência

 Vitamina E extra e poderosos antioxidantes para o cuidado muscular

Especificações do produto

Composição

Cevada, sêmea de trigo, aveia, trigo, melaço, sêmea de soja, 
linhaça, milho, óleo de soja, sementes de girassol, vitaminas e 
minerais

Análise

Energia digestível 14,1 MJ/kg
Proteína bruta 11,5 %
Proteína digestível  8,5 %
Gordura bruta 6 %
Fibra bruta 9 %
Açúcar 6 %
Amido 30 %

Modo de utilização do Pavo EnergyControl kg/ dia

Peso corporal
cavalo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Exercício moderado 0,9 kg / dia 1,8 kg / dia 2,7 kg / dia
Exercício intenso 1,2 kg / dia 2,4 kg / dia 3,6 kg / dia
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Para desportistas com ambição

RAÇÃO
EQUILIBRADA

Preparar as competições com Pavo

“Contribuiu para o sucesso, sem dúvida!”, afirma a cavaleira de concurso completo de equi-

tação Merel Blom, apontando para um saco de Pavo TopSport. Prossegue e explica-nos como 

adaptou e geriu a nova alimentação: “Como toda a gente, sempre pensei que os cavalos de 

concurso completo de equitação deveriam ser mais magros. Pensava que cada quilo adicional 

de peso que ganhavam era demasiado”. Na sua cavalariça os cavalos esgravatavam as lascas 

de madeira, embora recebessem entre cinco a seis quilos de ração por dia. “Apercebi-me 

que isso não era o ideal e, além disso, não só lhes faltava energia suficiente para aguentar o 

treino exigido, como tinham a pelagem sem brilho.” Os cavalos da Merel são controlados por 

Leendert van Hofland, da clínica veterinária Bodegraven (Holanda). Sob a sua supervisão a 

alimentação dos cavalos foi pormenorizadamente estudada, tendo-se verificado que apre-

sentavam uma relevante deficiência proteica, sendo por isso necessário modificar a forma 

de os alimentar.

Depois de analisar as forragens, estabeleceu-se uma nova ração utilizando a forragem 

como base principal e complementando-a com um muesli com um fornecimento adicional 

de proteína. Juntamente com os três quilos de ração para cavalos de desporto, os seus 

cavalos de competição recebiam um quilo adicional de Pavo TopSport por dia.

Merel notou diferenças em apenas uma semana. “Os cavalos estavam mais concentrados 

e estáveis. Notei menos oscilações na sua energia e, como resultado, um maior rendimen-

to durante os treinos. A massa muscular aumentou, o facto de ganharem mais peso não 

me preocupava porque estavam muito mais fortes e tinham mais energia; mais do que 

suficiente para deslocar esses quilos a mais”.

A mudança foi espectacular: “Os meus cavalos estão em plena forma e não aquecem. 

Devem saber que tenho cavalos puro sangue e esta nova alimentação conseguiu que 

estivessem mais estáveis. Totalmente diferente dos hidratos de carbono de digestão 

rápida que, ao princípio, lhes dá um pico de energia para logo de seguida irem rapida-

mente abaixo. Nesta perspectiva, esta ração pode ser igualmente interessante para 

dressage”.

Merel Blom ganhou uma medalha de bronze com o seu cavalo 

“Rumour Has It” no campeonato do mundo na Normandia e, por-

tanto, conseguiu classificar-se para os Jogos Olímpicos de 2016.

As quantidades das rações base são orientativas e variam em função do estado do cavalo e do tipo de intensidade da actividade

Exemplos de porções para cavalos de desporto
Cavalos de desporto (600 
kg) – exercício moderado

Com boa forragem (8,8 – 
9,5 MJ/kg com um valor 
total de proteínas de 100 a 
110 g/kg MS):

• 8 a 11 kg de forragem
• 2-3 kg de Pavo Condition 

ou Pavo AllSports
• Sem Pavo Top Sport

Com forragem de qualidade 
média ou baixa:

• 8 a 11 kg de forragem
• 1-2 kg de Pavo Condition 

ou Pavo AllSports
• 1 kg de Pavo Top Sport 

Cavalos de dressage (600 
kg) – exercício intenso

Com boa forragem (9,5 – 
10,2 MJ/kg com um valor 
total de proteínas de 110 a 
120 g/kg MS):

• 8 a 11 kg de forragem
• 3-4 kg de Pavo Energy-

Control
• Sem Pavo Top Sport

Com forragem de qualidade 
média:

• 8 a 11 kg de forragem
• 2-3 kg de Pavo Energy-

Control
• 1 kg de Pavo Top Sport

Cavalos de salto (600 kg) – 
exercício intenso

Com boa forragem (9,5 – 
10,2 MJ/kg com um valor 
total de proteínas de 110 a 
120 g/kg MS):

• 8 a 11 kg de forragem
• 3-4 kg de Pavo AllSports 

ou de Pavo Triple P
• Sem Pavo Top Sport

Com forragem de qualidade 
média:

• 8 a 11 kg de forragem
• 2-3 kg de Pavo AllSports 

ou de Pavo Triple P
• 1 kg de Pavo Top Sport

Cavalos de concurso completo de 

Equitação (600 kg) – exercício intenso

Com boa forragem (9,5 – 
10,2 MJ/kg com um valor 
total de proteínas de 110 a 
120 g/kg MS):

• 8 a 11 kg de forragem
• 3-4 kg de Pavo SportsFit
• Sem Pavo Top Sport

Com forragem de qualidade 
média:

• 8 a 11 kg de forragem
• 2-3 kg de Pavo SportsFit
• 1 kg de Pavo Top Sport

Substituir

substitui-se por
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15 kg

Pavo TopSport
O muesli-topping para cavalos de desporto

Indicado para: cavalos que não têm pleno acesso ao pasto e/ou recebem forragem 

de qualidade média ou baixa / com fraco desenvolvimento muscular e condição física 

/ com baixo rendimento desportivo 

 

O Pavo TopSport é o produto estrela da gama de desporto da Pavo. Foi formulado segundo 

as mais recentes investigações científicas e desenvolvido em colaboração com veterinários 

especialistas e testado pelos melhores cavaleiros. O Pavo TopSport é o muesli-topping para 

cavalos que trabalham de forma intensa, equilibra as rações fornecendo 20 % de proteína 

bastante digerível para um desenvolvimento óptimo e cuidado muscular. Considere dá-lo a 

cavalos que fazem exercício de alto nível, que não estão no prado ou 

que recebem forragem de qualidade média ou baixa. Também para 

cavalos que têm dificuldades no seu desenvolvimento muscular.

 

 Teor bastante elevado de aminoácidos essenciais

 Ajuda no desenvolvimento e cuidado muscular

 Para conseguir um aspecto fantástico e grande rendimento

Que cavalos poderiam beneficiar de Pavo TopSport?  

• Cavalos que apresentam um ligeiro atraso no seu desenvolvi-

mento muscular

• Cavalos jovens que estão a desenvolver a musculatura

• Cavalos que não beneficiam de pleno acesso a paddocks/prados 

ou aos quais se proporciona forragem de fraca qualidade

• Cavalos com baixo peso corporal e para preparar para concursos 

de modelo e andamentos.

Modo de utilização do Pavo TopSport kg/ dia

Peso vivo
cavalo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Exercício moderado 0,3 kg / dia 0,7 kg / dia 1,0 kg / dia

Exercício intenso 0,5 kg / dia 1,0 kg / dia 1,5 kg / dia

(substituir 1 kg da ração habitual por 1 kg de TopSport)
Não dar mais de 1,5 kg de TopSport por dia

Especificações do produto

Composição

Flocos de soja, linhaça, milho, luzerna, farinha de girassol, 
sêmea de trigo, polpa de chicória, melaço, óleo de soja, trigo, 
óleo de gérmen de milho, vitaminas e minerais

Análise

Energia digestível 14,4 MJ/kg
Proteína bruta 20 %
Proteína digestível  16,8 %
Gordura bruta 18 %
Fibra bruta 7,5 %
Açúcar 5 %
Amido 16,5 %

Sabia que um cavalo de desporto requer, como mínimo, entre 1 000

a 1 200 gramas de proteína por dia? Um cavalo médio ingere cerca

de nove quilos de nutrientes, incluindo idealmente um quilo de proteína. 

“Isto quase nunca acontece e está na origem de muitos problemas,

sobretudo em cavalos de desporto”, afirma Rob Krabbenborg,

Product Manager da Pavo Holanda.
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20 kg

Pavo Gold E
Regulador de dietas de cereais 

Indicado para: equilibrar dietas de cereais com alto teor energético 

Pellets de alta qualidade especialmente concebidos para equilibrar as dietas de cereais. 

Se utiliza o Pavo Gold E e aveia numa relação 1:2 está a alimentar o seu cavalo com uma 

dieta desportiva superior.

 O suplemento perfeito para equilibrar uma dieta à base de cereais

 Contém um alto teor de vitaminas e minerais

 Altamente concentrado, apenas necessita uma pequena quantidade por dia 

Especificações do produto

Composição

Cevada, trigo, sêmea de trigo, aveia, luzerna, melaço, linhaça, 
sêmea de soja, óleo de soja, vitaminas e minerais

Análise

Energia digestível 13,3 MJ/kg
Proteína bruta 11 %
Proteína digestível 9 %
Gordura bruta 5 %
Fibra bruta 9 %
Açúcar 6 %
Amido 30 %

Modo de utilização do Pavo Gold E kg/ dia

Peso vivo
cavalo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Exercício moderado 0,4 kg Gold  0,7 kg Gold 1,1 kg Gold 
 + 0,6 kg aveia  + 1,2 kg aveia + 1,8 kg aveia

Exercício intenso 0,5 kg Gold  1,0 kg Gold 1,5 kg Gold 
 + 0,8 kg aveia  + 1,6 kg aveia  + 2,4 kg aveia

Uma nutrição irrepreensível
é a base da performance do seu cavalo. 
Na Pavo, ajudámo-lo a atingir o melhor.

Trabalhar com a Pavo é representar 
a qualidade que alimenta esta nossa 

paixão.

Alice Amaral Simões
Serviço técnico da Pavo
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Previna as úlceras gástricas no seu cavalo  

As úlceras gástricas nos cavalos são um problema subestimado. São comuns em cavalos e pó-

neis, o que afecta não só a sua saúde, mas também o seu desempenho. O seu cavalo também 

sofre de úlceras gástricas? As úlceras gástricas apenas podem ser detectadas por gastrosco-

pia, no entanto, há alguns sintomas que podem indicar se o seu cavalo está ou não afectado. 

Dados recentes de especialistas indicam que pelo menos 60 % de todos os cavalos e póneis 

de desporto sofrem de úlceras gástricas. Os números são mais elevados quando falamos 

de cavalos de corridas (90 %). No caso particular destes cavalos, é habitual dar-se muito 

alimento concentrado e pouca fibra porque precisam de uma grande quantidade de energia. 

Além disso, são animais transportados com muita frequência, o que somado às corridas em 

si, provocam demasiado stress.

Os cavalos e póneis de outras disciplinas também stressam, mais até do que o que se pen-

sava, ou então têm um regime alimentar que não satisfaz completamente as suas necessi-

dades. É com alguma frequência que se encontram úlceras neste grupo, o que significa que 

existe a possibilidade de o cavalo sofrer de problemas de estômago.

• Diminuição de apetite. De repente, não come, ou come menos.

• Altera-se quando come concentrado

• Range os dentes

• Mexe muito a língua e os lábios

• Boceja com frequência

• Reage com dor ao tocar no abdómen ou a apertar-lhe a cilha

• Sintomas ligeiros de cólicas, em especial, imediatamente 

após comer a ração

• Pelagem pouco brilhante, baça

• Sonolência considerável

• Não aguenta bem o esforço

• Precisa de muito tempo para se recuperar do esforço

• Diarreia crónica

• Emagrecimento considerável

• Alterações de comportamento (nervoso, agressivo)

• Morde o comedouro ou suga o ar

Como gere a alimentação do seu cavalo?

Poldros 51% Hobby 37% Desporto 58% Trote e corrida 90%

Como diagnosticar as úlceras gástricas no seu cavalo?
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Twan Wolters, treinador internacional de cavalos de corrida: 

«Os cavalos de corrida necessitam de tanta energia que a alimentação suplementar é a 

única opção. Por isso tenho muita vontade de experimentar o Pavo Ease&Excel. Já o dei a 

cavalos que tinham sintomas extremos de úlceras gástricas. Depois de correr, continuavam 

a transpirar bastante e tinham o ventre contraído. Depois de alterar a alimentação para o 

Pavo Ease&Excel, isto diminuiu 300 %!!!!! Adoram comê-lo, têm bom aspecto físico e estão 

a fazer um grande trabalho de competição. Outra vantagem é o facto de ser um alimento 

completo. Antes estava rodeado de todo o tipo de sacos e baldes. Era sempre uma dor de 

cabeça assegurar-me de que comiam exactamente aquilo que precisavam. Agora apenas 

tenho que lhes dar um tipo de alimento».

“É fabuloso que gostem 
de o comer, mas 

têm que ter um bom 
desempenho“

Vai Bruntink, cavaleira de dressage:

«Tivemos vários cavalos que sofreram de úlceras gástricas. Agora não, porque 

solucionamos o problema. Somos muito cuidadosos com a administração da 

alimentação. Por exemplo, damos-lhes sempre forragem, antes de lhes dar a ração e 

dividimo-la em três pequenas porções diárias. Normalmente, dou Pavo Ease&Excel 

aos cavalos propensos a sofrer de úlceras gástricas.

O que mais me chama a atenção é que os cavalos adoram. Ficam com muito 

bom aspecto, com uma pelagem brilhante e também muita energia, sem ficarem 

nervosos. Ao dar-lhes Pavo Ease&Excel sei que estou a fazer tudo o que posso 

para manter os meus cavalos saudáveis. Uma vez que estão em excelente forma 

com esta alimentação, estou também a pensar dá-la aos meus outros cavalos de 

desporto».  

“Dou-lhes
por prevenção”

Exemplo de racão para trabalho médio-intenso

Pavo Ease&Excel pode ser usado continuamente mesmo que o sistema gastrointestinal 
esteja a funcionar correctamente.

 PÓNEI (300 KG):

 Manhã

 Tarde

 Noite

Pavo Ease&Excel

         0,9 kg 

         0,9 kg

         0,9 kg 

         0,45 kg

         0,45 kg 

         0,45 kg

Fibra

 3,5 kg de feno ou 5 kg de erva ensilada

 3,5 kg de feno ou 5 kg de erva ensilada

 3,5 kg de feno ou 5 kg de erva ensilada

 1,75 kg de feno ou 2,5 kg de erva ensilada

 1,75 kg de feno ou 2,5 kg de erva ensilada

 1,75 kg de feno ou 2,5 kg de erva ensilada

 CAVALO (600 KG):

 Manhã

 Tarde

 Noite

A saúde do cavalo de desporto
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15 kg

Pavo Ease&Excel 
Alimento inovador de apoio à função gástrica

Indicado para: cavalos de alto rendimento / com estômago sensível / com pouco 

apetite / nervosos ou stressados / cavalos com sintomas de úlceras gástricas / cavalos 

que requeiram esforço extra para a recuperação muscular 

 

Pavo Ease&Excel é um alimento inovador com elevado teor de fibra, destinado a cavalos 

de alto desempenho, concebido especificamente para favorecer um equilíbrio ácido-base 

saudável do estômago. Pavo Ease&Excel é um alimento com-

pleto concentrado, que fornece bastante energia a partir de 

óleo vegetal e fibras fáceis de digerir, com baixo conteúdo de 

açúcares e amido.

A fórmula Protexin In-Feed

Pavo Ease&Excel incorpora a fórmula patenteada “Protexin 

In-Feed”, que favorece o funcionamento do intestino delgado, 

do intestino grosso e do ceco. O Protexin é uma mistura única 

de neutralizadores naturais de ácido, beta-glucanos, goma-arábica, prebióticos e probió-

ticos. Os inibidores naturais de ácido, entre os quais se encontram o cálcio e o magnésio, 

neutralizam o ácido do estômago, enquanto que a goma-arábica favorece a saúde geral 

das paredes do tracto digestivo. O Protexin contém também prebióticos e probióticos que 

fomentam o desenvolvimento das bactérias benéficas no ceco e no intestino grosso e, por 

isso, garantem uma flora intestinal saudável.

 

 Alimento energético de alto rendimento com alto teor de fibra

 Apoio à função gástrica

 Recuperação muscular mais rápida após o exercício

Modo de utilização do Pavo Ease&Excel kg/ dia

Peso vivo
cavalo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Exercício moderado 0,9 kg / dia 1,8 kg / dia 2,7 kg / dia

Exercício intenso 1,2 kg / dia 2,4 kg / dia 3,6 kg / dia

Máximo 1kg/dia por cada 100 kg de peso vivo

Especificações do produto

Composição

Sêmea de soja, sêmea de aveia, luzerna, óleo de soja, trigo, 
soja, melaço, linhaça, vitaminas e minerais

Análise

Energia digestível 13 MJ/kg
Proteína bruta 13 %
Proteína digestível  11,1 %
Gordura bruta 10,5 %
Fibra bruta 18 %
Açúcar 8 %
Amido 8 %
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Sim, pode adicionar sal à comida do seu 

cavalo, mas é importante que tenha em 

conta o tipo de sal que usa. Por exemplo, 

o sal para consumo humano costuma 

ter iodo adicionado, algo que não é bom 

para os cavalos. Use cloreto de sódio (sal 

comum) e distribua-o pela comida para 

evitar que o seu cavalo deixe partes por 

comer. Melhor ainda será se, em vez disso, 

adicionar uma mistura de electrólitos que 

foi especialmente concebida para cavalos. 

O Pavo E’lyte não só contém cloreto de só-

dio, mas também outros sais minerais que 

o seu cavalo perde com a transpiração.

Encontrará mais informação sobre Pavo 

E’lyte na página 58.
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Necessidades de sal

Um cavalo transpira mais do que imagina. Na verdade, num dia nor-

mal de Verão e a uma temperatura de 20º C, um cavalo pode per-

der entre dois a quatro litros/hora de fluídos durante um exercício 

ligeiro e até 19 litros por hora em treino intenso. Com temperaturas 

mais elevadas pode chegar a perder o dobro.

Mesmo em temperaturas mais baixas, os cavalos também trans-

piram enquanto praticam desporto. Portanto, como pode repor o 

sal que perde pelo suor? As forragens não contêm sal e as rações, 

embora tenham sal, é pouco.

De acordo com a estação do ano, os cavalos têm diferentes ne-

cessidades de sal. Se pensarmos nos cavalos selvagens, como não 

realizam um trabalho intenso, transpiram menos e necessitam de 

menos sal. Ainda assim, obtêm-no ao morder a casca das árvores, 

as suas raízes ou ao lamber a terra rica em sais.

“Um bloco de sal na box ou no prado não será 
suficiente para satisfazer, de forma equilibra-
da, a necessidade de sal do seu cavalo nos 
dias que transpirar muito” 
Rob Krabbenborg, Chefe de produto na Holanda

Pode ler mais sobre gestão do sal na página 59 

Pavo, a resposta a todas as suas perguntas 
sobre alimentação

DEMASIADO SAL...

Su
pp

le
m

en
ts
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Pavo Mobility
Para articulações flexíveis

Indicado para: utilizar como medida de prevenção para cavalos de desporto / ca-

valos com problemas musculares e de articulações / cavalos com mais de 16 anos/ 

cavalos jovens que começam a trabalhar

 

De modo a conseguir movimentos harmoniosos é necessário que as articulações funcionem bem. As 

doenças articulares como a inflamação, o crescimento anormal da cartilagem, ou o seu desgaste e 

ruptura, são muitas vezes dolorosas e impedem o correcto funcionamento das mesmas. Além disso, 

causam rigidez, limitam os movimentos, perda de vontade de trabalhar e lesões. O Pavo Mobility 

combina Colatech® (à base de colagénio), complexo de glucosamina, sulfato de condroitina e ácido 

hialurónico, contribuindo assim para o correcto funcionamento das articulações do seu cavalo.

 Promove a criação de líquido sinovial

 Contém Colatech®, complexo de glucosamina e sulfato de condroitina

 Especialmente formulado para o cuidado da cartilagem e das articulações

Especificações do produto

Composição

Luzerna, colagénio, glucosamina, sêmea de trigo, sulfato de con-
droitina, ácido hialurónico, dextrose, óleo de gérmen de milho

Nível de vitaminas/ kg

Vitamina C 4.000 mg

Análise destacada (por kg)

Glucosamina 75 mg
Sulfato de condroitina 50 g
Ácido hialurónico 1250 mg
Colagénio (hidrolisado enzimaticamente) 125 g

Qual a importância 
das vitaminas e dos 
minerais para o seu 
cavalo?

Não raras vezes, os cavalos passam por 

épocas nas quais têm necessidades nutricio-

nais especiais que não é possível satisfazer 

com a ração habitual, por exemplo, durante 

a recuperação após uma doença, quando o 

cavalo está muito excitável ou como apoio 

adicional em momentos de grandes esforços. 

Além de o ajudar em circunstâncias espe-

ciais, os suplementos da Pavo são saborosos 

e saudáveis.

Mais informação nutricional nas páginas 62 e 63

Supplements

Modo de utilização g/dia

 CAVALO  PÓNEI
 600 KG 300 KG

100
50
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3 kg
Pavo BiotinForte
Para cascos fortes e elásticos

Indicado para: cavalos com cascos de fraca qualidade, quebradiços e rachados

A solução para cascos quebradiços e rachados só é possível de dentro para fora! Para 

conseguir os melhores resultados, dê continuamente durante um período mínimo de 4 

meses Pavo BiotinForte. Para além do elevado teor de biotina, o Pavo BiontinForte con-

tém elementos essenciais entre os quais se incluem: aminoácidos, lecitina, cobre, zinco, 

manganésio e enxofre. É, portanto, um suplemento completo para o cuidado dos cascos 

que não só ajuda a recuperarem a sua elasticidade como também deixa o seu cavalo com 

uma pelagem brilhante e saudável.

 Alto teor de biotina

 Contém todos os elementos essenciais aos cascos e pelagem entre os quais se incluem:  

 aminoácidos, lecitina, cobre, zinco, manganésio e enxofre

Especificações do produto

Composição

Luzerna, linhaça extrudida, sêmea de trigo, lecitina, leveduras, 
milho, óleo de gérmen de milho

Análise destacada (por kg)

Vitamina B6 300 g
Vitamina C 50 g 
Metionina 50 g
D- Biotina 200.000 mcg 
Lecitina 40g
Leveduras 12g
Cobre  800 mg 
Zinco  4.000 mg
Enxofre 13 g

Modo de utilização do Pavo BiotinForte g/ dia

Deliciosos
Devido ao elevado teor de elementos activos os 
suplementos não costumam ser muito agradá-
veis, levando à rejeição por parte dos cavalos. 
Os suplementos Pavo contêm ingredientes de 
origem natural que garantem, por um lado, que 
são apetitosos para o seu cavalo e, por outro, 
que todos os elementos activos que contêm são 
absorvidos. É muito fácil de dar, basta adicionar 
a quantidade indicada em cima da porção diária 
de alimento.

Saudáveis
Os suplementos da Pavo são muito saudáveis. 
Não contêm corantes nem conservantes (como 
BHT/BHA). Todos os processos de produção da 
Pavo estão certificados e os nossos produ-
tos estão sujeitos a constantes controlos de 
qualidade.

 CAVALO   PÓNEI
 600 KG 300 KG

100
50

Mais informação nutricional nas páginas 62 e 63
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3 kg

O que é a Beta-alanina?

A Beta-alanina é um aminoácido não essencial e um componente da carnosina. A 

carnosina aumenta a capacidade do músculo para neutralizar o ácido láctico. Adi-

cionar Beta-alanina às rações para cavalos ajuda a produzir carnosina e, portanto, a 

abrandar a acidificação muscular.

Quando deve usar MuscleBuild?

Durante os períodos de treino suplemente a dieta com MuscleBuild. Dessa forma 

contribuirá para o rápido desenvolvimento muscular. Este produto só é eficaz em 

cavalos que realizam um exercício físico intenso.

Quando usar o Eplus?

O Eplus é um produto concebido para a prevenção, deve ser dado antes e durante 

os treinos intensos ou nos dias de competição. Ajuda a aumentar a potência e a 

resistência dos músculos durante o exercício.

Quando deve dar MuscleCare?

Use o MuscleCare nos cavalos com propensão a acumularem ácido láctico nos 

músculos. Contribui para uma rápida recuperação muscular, sobretudo após um 

exercício extenuante.

Modo de utilização do Pavo Eplus g/ dia

Esclareça as suas dúvidas acerca do MuscleCare / Eplus / MuscleBuild

Especificações do produto

Composição

Luzerna, sêmea de trigo, fosfato de magnésio, dextrose, óleo 
de gérmen de milho

Análise destacada (kg)

Vitamina E 24.000 mg
Vitamina C 14.000 mg
Selénio 4 mg

Pavo Eplus
Para músculos flexíveis

Indicado para: cavalos que efectuam exercício físico extenuante / cavalos com pro-

pensão a acumularem ácido láctico nos músculos

 

Os músculos podem entorpecer e causar dor devido a uma acumulação de ácido láctico e 

resíduos provocados pelo esforço físico. Use Pavo Eplus para prevenir e evitar danos mus-

culares. Contém poderosos antioxidantes que ajudam o cavalo a neutralizar os resíduos nos 

músculos, além de proporcionar magnésio extra, que é muito útil à coordenação muscular. O 

seu cavalo irá mover-se com mais flexibilidade e irá beneficiar de uma maior resistência. O 

Pavo Eplus está indicado para antes e durante treinos intensivos ou competições.

 Ajuda a neutralizar os resíduos nos músculos

 Para uma melhor coordenação muscular

 Antes e durante o treino intenso e nos concursos

 CAVALO   PÓNEI
 600 KG 300 KG

100
50

Mais informação nutricional nas páginas 62 e 63
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Modo de utilização do Pavo MuscleBuild g/ dia

Pavo MuscleCare
Cuidado muscular

Indicado para: cavalos de desporto, após exercício físico intenso / cavalos propensos a 

dor muscular

O Pavo MuscleCare ajuda activamente na recuperação muscular, dado que os músculos 

podem acumular resíduos e paralisar. O Pavo MuscleCare ajuda a acelerar a eliminação 

de resíduos (como o ácido láctico) do corpo, aliviando rapidamente os músculos rígidos e 

tensos. Como resultado, o seu cavalo irá recuperar a sua elasticidade anterior.

 

 Alivia músculos rígidos e entorpecidos 

 Permite uma recuperação rápida, após  

 o treino

 Ideal para cavalos propensos à dor  

 muscular

Pavo MuscleBuild
Para um rápido desenvolvimento muscular

Indicado para: cavalos jovens que começaram a treinar / cavalos de desporto após um 

período de recuperação 

 

Treinar um cavalo requer muito tempo e um bom maneio. Encontre o equilíbrio entre treino 

e uma alimentação adequada de modo a conseguir que o seu cavalo tenha um porte atlético 

e um aspecto mais saudável. O Pavo MuscleBuild é um suplemento de altíssima qualidade 

imprescindível para esta actividade, porque fornece elementos activos essenciais como ami-

noácidos, vitamina C e lecitina, ajudando a desenvolver mais rapidamente a massa muscular 

do cavalo.

 Contribui para o rápido   

 desenvolvimento muscular 

 Fortalece os músculos

 Contém aminoácidos essenciais 

Especificações do produto

Composição

Luzerna, sêmea de trigo, citrato de sódio, fosfato monocálcico, 
óleo de gérmen de milho

Análise destacada

Vitamina E 5.000 mg
Vitamina B6 750 mg
Vitamina C 4.000 mg
Sódio  1,5 %
Colina 620 mg
Beta-alanina 250 g

Especificações do produto

Composição

Sêmea de trigo, luzerna, leveduras, soro de leite, linhaça 
extrudida, lecitina, dextrose, óleo de gérmen de milho

Análise destacada (kg)

Vitamina C 14.000 mg
Lisina  30 g 
Metionina 10 g
Lecitina 8 g 
Leveduras 140 g

Modo de utilização do Pavo MuscleCare g/ dia

 CAVALO   PÓNEI
 600 KG 300 KG

100
50

 CAVALO   PÓNEI
 600 KG 300 KG

100
50

Mais informação nutricional nas páginas 62 e 63
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Serviço técnico da Pavo
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Pavo NervControl
Para acalmar a partir do interior

Indicado para: cavalos sensíveis ou nervosos

 

Os cavalos sensíveis assustam-se e stressam facilmente. Estas características de carácter 

devem ser tidas em conta quando somos os donos dos cavalos ou quando os montamos. 

O Pavo NervControl ajuda a recuperar e a manter a tranquilidade dos cavalos de forma 

natural e, em poucos dias, irá notá-lo sensivelmente mais calmo. O Pavo NervControl con-

tém elementos activos – magnésio e L-triptofano – essenciais ao neurotransmissor sero-

tonina, que ajudam a aumentar a circulação de sinais e o envio de informação ao sistema 

nervoso. Graças a ele a tensão corporal é neutralizada com maior rapidez e o cavalo fica 

muito mais relaxado, calmo e sob controlo, o que significa que será mais fácil de manejar.

 Ajuda a neutralizar a tensão corporal  

 mais rapidamente

 Melhor controlo em situações de stress

 Contém magnésio e L-triptofano para  

 uma melhor transmissão de sinais  

 através do sistema nervoso

Especificações do produto

Composição

Luzerna, fosfato de magnésio, linhaça extrudida, sêmea de 
trigo, sais de magnésio de ácidos orgânicos, lecitina, óleo de 
gérmen de milho

Análise destacada (kg)

Vitamina B1 400 mg
Vitamina B2 400 mg
Vitamina B6 200 mg
Vitamina B12 6.000 mcg
Lecitina 20 g
Magnésio  40 g
Triptofano 40 g

Modo de utilização do Pavo NervControl g/ dia

 CAVALO   PÓNEI
 600 KG 300 KG

100
50

Foram muitos os anos que dediquei
à dressage como cavaleiro profissional 
e professor. Reconheço um cavalo em 

condições corporais excelentes e a 
pleno rendimento. Apenas assim se 
conseguem os melhores resultados. 

Por isso, estou orgulhoso de trabalhar 
na Pavo, apoiando os meus clientes e 

observando como os seus cavalos
melhoram todos os dias, graças às 

dietas específicas da Pavo”.

Serviço técnico da Pavo
Carlos Mora

Mais informação nutricional nas páginas 62 e 63
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Pavo E’lyte
Mistura de electrólitos para cavalos de desporto

Indicado para: cavalos de desporto que transpiram muito, principalmente em con-

cursos completos de equitação, raides, atrelagem, dressage, obstáculos e corridas

 

Com a transpiração o seu cavalo não perde apenas água, também perde importantes sais 

corporais, sobretudo sódio, potássio e cloreto. Ao perder estes electrólitos o cavalo retém 

menos fluídos, portanto, além de diminuir a elasticidade da pele, diminui também o seu 

vigor e resistência. Dar Pavo E’lyte antes do exercício aumenta a reserva de electrólitos 

e fluídos corporais. Um equilíbrio saudável de electrólitos irá contribuir para a função 

muscular e para um eficiente gasto energético.

 Para um rendimento desportivo intenso 

 Em caso de altas temperaturas

 Para estados de transpiração excessiva

Especificações do produto

Composição

Luzerna, cloreto de sódio, sêmea de trigo, citrato de magnésio, 
dextrose, cloreto de potássio, óleo de gérmen de milho

Análise destacado (por kg)

Vitamina C 4.000 mg
Cálcio 0,7 %
Fósforo 0,3 %
Sódio 15 %
Potássio 4 % 
Magnésio 1 %
Cloro 14 %

Modo de utilização do Pavo E’lyte g/ dia

 CAVALO  PÓNEI
 600 KG 300 KG

100
100

TRABALHO
MÉDIO

TRABALHO 
INTENSO 200

50

Mais informação nutricional nas páginas 62 e 63
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De quanto sal precisa o seu cavalo? 

Escala
de suor

1

2

3

4

5

Aparência do seu cavalo

A pelagem por baixo da 
montada está parcialmente 
húmida. O pescoço está 
pegajoso e a soldra está 
mais escura do que o 
costume.

Está molhado por baixo da 
montada e no pescoço. Há 
alguma espuma debaixo da 
almofada onde se cruzam as 
rédeas e o pescoço e entre 
as extremidades traseiras.

É evidente que o cavalo está 
molhado por baixo das 
rédeas, no pescoço e na 
soldra, vê-se espuma em 
várias zonas.

O pescoço e a soldra estão 
completamente molhados. 
Há zonas molhadas por cima 
dos olhos e espuma branca 
entre as extremidades 
traseiras.

Todos os pontos da escala 
de suor “4” e além disso 
gotas de suor por cima dos 
olhos e do ventre.

1 – 4 litros

4 – 7 litros

7 – 9 litros

9 – 12 litros

12 – 18 litros

50 g E’lyte

100 g E’lyte

150 g E’lyte

200 g E’lyte

250 g E’lyte

Média da perda de suor 
por cavalo

Conselho 
E’lyte

Como reconhecê-lo

Qual a quantidade de sal que deve proporcionar:

   2 – 7             colheres 

(de café)

   7 – 12            colheres 

(de café)

  12 – 16           colheres 

(de café)

  16 – 21           colheres 

(de café)

  21 – 32           colheres 

(de café)

Perda de sal 

 

Os seres humanos ingerem demasiado sal, mas o que é que 

acontece com os cavalos? Ao contrário de nós, não recebem a 

quantidade suficiente, sobretudo no Verão que é quando perdem 

muito sal (electrólitos) através do suor. Não são apenas os 

cavalos de desporto que padecem dessa carência, na verdade 

um passeio intenso, embora de lazer, pode ser suficiente para 

causar um défice de sal no seu cavalo.

Como as pessoas, os cavalos transpiram quando têm calor e isto 

acontece porque o suor é um termorregulador. Com a transpiração 

perdem-se fluídos e essa camada húmida faz baixar a temperatura 

corporal.

Quando um cavalo transpira não perde apenas água, também per-

de “electrólitos” ou sais minerais como sódio, cloreto e potássio 

que desempenham um papel fundamental na gestão da água cor-

poral. Ainda que dê aos cavalos sal normal, o melhor é adicionar 

à comida uma mistura de electrólitos especialmente formulada. O 

Pavo E’lyte não contém apenas cloreto de sódio, contém também 

outros sais minerais que o seu cavalo perde quando transpira.

Para cavalos de lazer dê 100 g diárias de Pavo E’lyte e 200 g por 

dia durante um treino intensivo ou com temperaturas extrema-

mente elevadas. Para um maior benefício dê-lho antes do exercí-

cio, sem se preocupar, dado que não há risco de sobredosagem. 

Krabbenborg: “Use Pavo E’lyte apenas durante o Verão, quando 

estiver calor ou antes dos treinos extremamente vigorosos. O sal 

é expulso através do suor. Qualquer excesso será expulso através 

da urina. Se notar que a cama do cavalo está mais húmida do que 

o normal, basta reduzir a dose”. Tenha sempre ao dispor água 

fresca de forma ilimitada, para que o cavalo seja capaz de repor 

os fluídos perdidos.

O sal, naturalmente, provoca mais sede.

Fonte: Zayner et al. 2013 ‘Scoring of sweat losses in exercised horses”
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10 kg

Pavo HealthBoost
Vitalidade natural para cada cavalo

Indicado para: cavalos apáticos e veteranos / cavalos que necessitam de um pouco 

de energia extra 

 

Às vezes, depois de uma sessão de treino intenso, uma doença ou uma mudança de pela-

gem, o seu cavalo pode ficar abatido e em baixo de forma. O Pavo HealthBoost favorece o 

equilíbrio intestinal saudável, proporciona energia extra e estimula o sistema imunitário. 

É ideal para cavalos seniores ou que estão em baixo de forma. 

 

 Estimula o sistema imunitário 

 Contém culturas de levedura e lecitina 

 Favorece o equilíbrio intestinal saudável

Pavo MultiVit15
Para um aspecto saudável com vitalidade e excelência

Indicado para: todos os cavalos que precisam de um extra / cavalos que têm dificul-

dades na mudança da pelagem ou que estão em baixo de forma

Um cavalo saudável é um cavalo vital, resistente e com pelagem brilhante. Em certas alturas 

poderemos observar algum enfraquecimento e, nesse caso, necessitará de um suplemento 

adicional. O Pavo MultiVit 15 dá ao seu cavalo tudo o que necessita para recuperar a sua boa 

forma. Este completo suplemento vitamínico contém um vasto leque de vitaminas e antioxi-

dantes como as vitaminas A, E e C.

 

 Suplemento vitamínico completo  Contém antioxidantes, incluindo as  

 vitaminas A, E e C

Especificações do produto

Composição

Luzerna, sêmea de trigo, 
concentrado de proteínas 
de soja, linhaça, lecitina, 
leveduras, dextrose, óleo de 
gérmen de milho

Vitaminas (por kg)

Vitamina A 75.000 UI
Vitamina D3 12.600 UI
Vitamina E 1.200 mg
Vitamina B1 120 mg
Vitamina B2 120 mg
Vitamina B6 80 mg
Vitamina B12 1.000 mcg
Vitamina C 3.000 mg
Cloreto de colina 2.400 mg

Biotina 4.000 mcg
Ácido fólico 32 mg
Niacina 112 mg
Ácido pantoténico 88 mg 
Vitamina K3 4 mg 

Nível de minerais e 
oligoelementos/ kg

Cobre 160 mg
Ferro 660 mg
Zinco 800 mg
Manganês 260 mg
Selénio 1 mg
Iodo 2 mg
Lecitina 60 g
Leveduras 8 g

Especificações do produto

Composição

Luzerna, sêmea de trigo, 
dextrose, óleo de gérmen 
de milho

Vitaminas (por kg)

Vitamina A 350.000 UI
Vitamina D3 35.000 UI
Vitamina E 7.200 mg
Vitamina B1 400 mg
Vitamina B2 400 mg

Vitamina B6 200 mg
Vitamina B12 3.000 mcg
Vitamina C 14.000 mg
Cloreto de Colina 10.000 mg
D-Biotina 10.000 mcg
Betacaroteno 500 mg
Ácido fólico 80 mg

Vit K3 10 mg

Modo de utilização do Pavo MultiVit15 g/ dia

 CAVALO   PÓNEI
 600 KG 300 KG

100
50

Modo de utilização do Pavo HealthBoost g/ dia

 CAVALO  PÓNEI
 600 KG 300 KG

250
125

Mais informação nutricional nas páginas 62 e 63

Mais informação nutricional nas páginas 62 e 63

60 Pavo Supplements

Para mais informação, visite www.pavo.pt Para mais informação, visite www.pavo.pt

3 kg



A paixão da equipa da Pavo pelo bem-estar dos cavalos é muito
estimulante.  Adoramos passear pela fábrica onde são feitos os nossos produtos

e ver as rações perfeitamente dispostas e preparadas para sair em direcção ao seu 
destino. Sabemos que isto representa um cliente satisfeito e seguro do que faz. 

Sentimos imenso orgulho quando vemos os resultados!

Equipa PAVO
Serviço Técnico da Pavo

61Pavo Supplements

Para mais informação, visite www.pavo.pt
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Por kg de produto

Energia digestível – DE MJ/kg 11,9 12,6 12,3 11,5 11 7,8 11,5 12 12,4 12,6 13 12,8 13,1 8,5 19,4 13,1 14 13,4 14,1 14,4 13,3 13 9,3 8,6 7,6 11,5 8,2 9,6 6,5 11,3 9,2 7,8 7,2

Proteína bruta % 12 11,5 11,5 12 13 10,5 14 10 16 15 18,5 17 16 12,4 21 11,5 12 11,5 11,5 20 11 13 16,5 12 32 18,9 17,5 20 6,7 18,3 14 9,4 27,5

Proteína digestível % 9 9   9 9 10,5 6,8 11 4,2 13 11,5 15,2 14 13 8,4 18,8 8 10 9 8,5 16,8 9 11,05 12 7,2 9,3 15 6,6 15 4,6 9,5 10 6,5 21

Gordura bruta % 3 3,5 3 5,2 2,5 2,4 6,5 0,7 7,5 8 6,5 5 4 3,2 16 4 9 5 6 18 5 10,5 3,5 12 3 3,6 4,2 4,8 3 3,3 3,2 2,7 5

Fibra bruta % 13 12 14 19 20 26 24 16 15 7 9 9 9 19,2 0,02 10 11 10 9 7,5 9 18 17,5 12 12 17,3 10,2 20,5 10,3 20 18,8 28,5 23,4

Cinzas % 8 7,5 8 9,5 8 9 10 9 7,7 7 8 8 8 17,3  7 8 8 8,5 8 8,9 10 8 11 24 9 10 26,7 10 35,7 8 10 16,4 8

Açúcar % 7 4 6 4 4 9 4,7 5 5 7 7,5 10 8 8 49 5 4 4 6 5 6 6 3 3 3 3 2 3 7 3 3 4,5 18

Amido % 22 32 22 16 13 3,2 4,7 - 17 29 18 19 24 4 0,4 32 27,5 33 30 16,5 30 8 14 13 12 21 7 5 5 11 13 0,2 4

Lisina g 5 5 4,8 5,6 6 4,7 6 3,2 7,5 5,5 9 8 7 5,5 16 4,4 5,3 5,2 5 9,8 4,3 0,75 6 5 4,4 7,2 5,3 9,5 3,5 8 6,2 3,31 7

Metionina g 1,7 1,7 1,7 1,9 2,2 1,8 1,9 1,5 2,1 2,5 2,4 3 2,6 1,7 5 1,6 1,8 1,8 1,7 3,1 1,6 0,3 1,9 1,6 1,4 10 50 2,75 1 50 1,9 1,37 2

Cálcio % 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 0,6 1,3 0,7 0,8 0,8 1,1 1 1,2 1,3 0,9 1 0,9 0,9 0,9 0,9 2 1,2 1,4 2,2 0,9 1,2 1,2 1,3 0,6 1,6 1,1 1,44 1

Fósforo % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,45 0,3 0,4 0,1 0,5 0,5 0,45 0,7 0,6 1,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 2,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,46 0,26 0,3

Sódio % 0,5 0,4 0,5 0,5 0,42 0,1 1 0,2 0,4 0,5 0,45 0,3 0,25 0,3 0,65 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,3 0,5 0,6 1,5 0,3 0,5 0,2 10,1 0,3 0,27 1,5 0,2

Potássio % 1 0,6 1 1,4 1,1 2,1 1,4 1,1 1,2 0,9 1,1 1,2 1 1,6 1,5 0,75 0,6 0,6 0,9 1,2 0,85 1 1,5 1,2 1,2 1,2 1,3 1,8 4 1,3 1,7 2,13 1,3

Magnésio % 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 2,3 0,1 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,68 0,4 0,2 6,0 0,2 0,15 6 0,2 1,2 0,17 0,2 0,12 0,1

Vitamina A UI 10.625 10.625 12.500 12.500 15000 - 32.000 - 22.500 12.500 18.750 25.000 25.000 31.275 25.000 15.000 15.000 15.000 16.500 15.000 23.000 13000 350.000 - - - - 36.000 - - - 25.000 -

Vitamina D3 UI 1.870 1.870 2.200 2.200 2640 - 3.600 - 3.225 2.100 2.825 3.000 3.000 20.820 3.000 2.500 2.500 2.500 2.750 2.500 3.880 1300 35.000 - - 9.000 - 7.920 - - - 35.000 -

Vitamina E mg 170 170 200 200 240 - 600 - 500 165 500 300 300 1.300 100 400 400 400 440 750 750 375 7.500 12.000 6.000 - 3.000 2.400 - - 7.350 6.000 -

Vitamina B1 mg 13 13 15 15 18 - 50 - 24 15 18,9 25 25 104 8 16 20 20 18 20 25 24 400 - - - 180 72 - - - 400 -

Vitamina B2 mg 13 13 15 15 18 - 40 - 26 15 18,9 30 30 130 8 16 20 20 18 20 25 12 400 - - - - 72 - - - 400 -

Vitamina B6 mg 9 9 10 10 12 - 20 - 15 10 12,4 15 15 78 6 10 12 12 11 12 16 2 200 - 120 - 120 48 - 120 - 250 -

Vitamina B12 mcg 128 128 150 150 180 - 500 - 220 150 193 200 200 1.042 50 175 200 200 193 200 270 70 3.000 - - - - 4.000 - - - 3.500 -

Vitamina C mg - - - - - - 500 - 250 200 - - - 4.000 100 - 500 500 - 500 - 180 14.000 11.000 1.000 3.600 - 6.800 4.000 6.600 5.000 5.000 4.000

Cloreto de colina mg 250 250 275 275 250 - 500 - 250 275 252 600 600 3.000 250 350 500 500 500 500 800 390 10.000 - 620 - - 2.400 - - - 876 -

D-biotina mcg 213 213 250 250 300 - 500 - 550 250 324 700 700 3.645 - 300 300 300 330 300 500 450 10.000 - - - - 2.400 - 20.000 - 20.000 -

Betacaroteno mg - - - - - - - - - - - - - 400 - - - - - - - - 500 - - - - - - 4.000 - -

L-Carnitina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 - - - - - - -

Ácido fólico mg 6 6 7 7 8,4 - 15 - 13 7 12 15 15 52 1 8 8 8 9 8 12 7 80 - 120 - - 48 - - 300 225 -

Cobre mg 34 34 40 40 48 - 80 - 60 20 46 60 60 290 8 45 45 45 50 45 70 65 - - - - - 240 - 600 250 800 -

Ferro mg 77 77 90 90 108 - 150 - 155 90 125 175 175 675 95 100 100 100 110 100 155 65 - - - - - 660 - - - - -

Zinco mg 136 136 160 160 192 - 250 - 235 100 200 250 250 830 70 160 160 160 175 160 255 150 - - - - - 960 - 2.400 1.300 2.500 -

Manganês mg 68 68 80 80 96 - 150 - 150 80 132 180 180 520 55 90 90 90 100 90 140 55 - - - - - 960 - - 1.100 3.750 -

Selénio mg 0,38 0,38 0,45 0,45 0,54 - 0,9 - 0,6 0,35 0,52 0,5 0,5 1,3 0,3 0,43 0,45 0,45 0,55 0,45 0,78 0,6 - 6 - - - 1 - - - 10 -

Iodo mg 0,7 0,4 0,9 0,5 1 - 1,5 - 1,2 0,5 1,1 0,9 0,9 0,5 1 1 0,5 0,5 1,1 0,5 1,56 1,2 - - - - - 2,4 - - - 30 -

Cobalto mg 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 - 1 - 0,7 0,5 0,62 0,7 0,7 - - 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8 1 - - - - - 1,2 - - - - -

Leveduras - - - - - - 2,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - -

Nutrientes
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Por kg de produto

Energia digestível – DE MJ/kg 11,9 12,6 12,3 11,5 11 7,8 11,5 12 12,4 12,6 13 12,8 13,1 8,5 19,4 13,1 14 13,4 14,1 14,4 13,3 13 9,3 8,6 7,6 11,5 8,2 9,6 6,5 11,3 9,2 7,8 7,2

Proteína bruta % 12 11,5 11,5 12 13 10,5 14 10 16 15 18,5 17 16 12,4 21 11,5 12 11,5 11,5 20 11 13 16,5 12 32 18,9 17,5 20 6,7 18,3 14 9,4 27,5

Proteína digestível % 9 9   9 9 10,5 6,8 11 4,2 13 11,5 15,2 14 13 8,4 18,8 8 10 9 8,5 16,8 9 11,05 12 7,2 9,3 15 6,6 15 4,6 9,5 10 6,5 21

Gordura bruta % 3 3,5 3 5,2 2,5 2,4 6,5 0,7 7,5 8 6,5 5 4 3,2 16 4 9 5 6 18 5 10,5 3,5 12 3 3,6 4,2 4,8 3 3,3 3,2 2,7 5

Fibra bruta % 13 12 14 19 20 26 24 16 15 7 9 9 9 19,2 0,02 10 11 10 9 7,5 9 18 17,5 12 12 17,3 10,2 20,5 10,3 20 18,8 28,5 23,4

Cinzas % 8 7,5 8 9,5 8 9 10 9 7,7 7 8 8 8 17,3  7 8 8 8,5 8 8,9 10 8 11 24 9 10 26,7 10 35,7 8 10 16,4 8

Açúcar % 7 4 6 4 4 9 4,7 5 5 7 7,5 10 8 8 49 5 4 4 6 5 6 6 3 3 3 3 2 3 7 3 3 4,5 18

Amido % 22 32 22 16 13 3,2 4,7 - 17 29 18 19 24 4 0,4 32 27,5 33 30 16,5 30 8 14 13 12 21 7 5 5 11 13 0,2 4

Lisina g 5 5 4,8 5,6 6 4,7 6 3,2 7,5 5,5 9 8 7 5,5 16 4,4 5,3 5,2 5 9,8 4,3 0,75 6 5 4,4 7,2 5,3 9,5 3,5 8 6,2 3,31 7

Metionina g 1,7 1,7 1,7 1,9 2,2 1,8 1,9 1,5 2,1 2,5 2,4 3 2,6 1,7 5 1,6 1,8 1,8 1,7 3,1 1,6 0,3 1,9 1,6 1,4 10 50 2,75 1 50 1,9 1,37 2

Cálcio % 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 0,6 1,3 0,7 0,8 0,8 1,1 1 1,2 1,3 0,9 1 0,9 0,9 0,9 0,9 2 1,2 1,4 2,2 0,9 1,2 1,2 1,3 0,6 1,6 1,1 1,44 1

Fósforo % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,45 0,3 0,4 0,1 0,5 0,5 0,45 0,7 0,6 1,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 2,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,46 0,26 0,3

Sódio % 0,5 0,4 0,5 0,5 0,42 0,1 1 0,2 0,4 0,5 0,45 0,3 0,25 0,3 0,65 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,3 0,5 0,6 1,5 0,3 0,5 0,2 10,1 0,3 0,27 1,5 0,2

Potássio % 1 0,6 1 1,4 1,1 2,1 1,4 1,1 1,2 0,9 1,1 1,2 1 1,6 1,5 0,75 0,6 0,6 0,9 1,2 0,85 1 1,5 1,2 1,2 1,2 1,3 1,8 4 1,3 1,7 2,13 1,3

Magnésio % 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 2,3 0,1 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,68 0,4 0,2 6,0 0,2 0,15 6 0,2 1,2 0,17 0,2 0,12 0,1

Vitamina A UI 10.625 10.625 12.500 12.500 15000 - 32.000 - 22.500 12.500 18.750 25.000 25.000 31.275 25.000 15.000 15.000 15.000 16.500 15.000 23.000 13000 350.000 - - - - 36.000 - - - 25.000 -

Vitamina D3 UI 1.870 1.870 2.200 2.200 2640 - 3.600 - 3.225 2.100 2.825 3.000 3.000 20.820 3.000 2.500 2.500 2.500 2.750 2.500 3.880 1300 35.000 - - 9.000 - 7.920 - - - 35.000 -

Vitamina E mg 170 170 200 200 240 - 600 - 500 165 500 300 300 1.300 100 400 400 400 440 750 750 375 7.500 12.000 6.000 - 3.000 2.400 - - 7.350 6.000 -

Vitamina B1 mg 13 13 15 15 18 - 50 - 24 15 18,9 25 25 104 8 16 20 20 18 20 25 24 400 - - - 180 72 - - - 400 -

Vitamina B2 mg 13 13 15 15 18 - 40 - 26 15 18,9 30 30 130 8 16 20 20 18 20 25 12 400 - - - - 72 - - - 400 -

Vitamina B6 mg 9 9 10 10 12 - 20 - 15 10 12,4 15 15 78 6 10 12 12 11 12 16 2 200 - 120 - 120 48 - 120 - 250 -

Vitamina B12 mcg 128 128 150 150 180 - 500 - 220 150 193 200 200 1.042 50 175 200 200 193 200 270 70 3.000 - - - - 4.000 - - - 3.500 -

Vitamina C mg - - - - - - 500 - 250 200 - - - 4.000 100 - 500 500 - 500 - 180 14.000 11.000 1.000 3.600 - 6.800 4.000 6.600 5.000 5.000 4.000

Cloreto de colina mg 250 250 275 275 250 - 500 - 250 275 252 600 600 3.000 250 350 500 500 500 500 800 390 10.000 - 620 - - 2.400 - - - 876 -

D-biotina mcg 213 213 250 250 300 - 500 - 550 250 324 700 700 3.645 - 300 300 300 330 300 500 450 10.000 - - - - 2.400 - 20.000 - 20.000 -

Betacaroteno mg - - - - - - - - - - - - - 400 - - - - - - - - 500 - - - - - - 4.000 - -

L-Carnitina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 - - - - - - -

Ácido fólico mg 6 6 7 7 8,4 - 15 - 13 7 12 15 15 52 1 8 8 8 9 8 12 7 80 - 120 - - 48 - - 300 225 -

Cobre mg 34 34 40 40 48 - 80 - 60 20 46 60 60 290 8 45 45 45 50 45 70 65 - - - - - 240 - 600 250 800 -

Ferro mg 77 77 90 90 108 - 150 - 155 90 125 175 175 675 95 100 100 100 110 100 155 65 - - - - - 660 - - - - -

Zinco mg 136 136 160 160 192 - 250 - 235 100 200 250 250 830 70 160 160 160 175 160 255 150 - - - - - 960 - 2.400 1.300 2.500 -

Manganês mg 68 68 80 80 96 - 150 - 150 80 132 180 180 520 55 90 90 90 100 90 140 55 - - - - - 960 - - 1.100 3.750 -

Selénio mg 0,38 0,38 0,45 0,45 0,54 - 0,9 - 0,6 0,35 0,52 0,5 0,5 1,3 0,3 0,43 0,45 0,45 0,55 0,45 0,78 0,6 - 6 - - - 1 - - - 10 -

Iodo mg 0,7 0,4 0,9 0,5 1 - 1,5 - 1,2 0,5 1,1 0,9 0,9 0,5 1 1 0,5 0,5 1,1 0,5 1,56 1,2 - - - - - 2,4 - - - 30 -

Cobalto mg 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 - 1 - 0,7 0,5 0,62 0,7 0,7 - - 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8 1 - - - - - 1,2 - - - - -

Leveduras - - - - - - 2,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - -

Nutrientes

Oligoelementos quelados Selénio orgânico Selénio em forma orgânica
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Tipo de cavalo

Cavalos em repouso/exercício leve · · · · · · · · · ·
Cavalos seniores (18+) · · · ·
Póneis · · · · · · ·
Cavalos nervosos e stressados · · · · · · · · · ·
Comedores caprichosos · · · · ·
Cavalos magros / em baixa forma · · · · · · ·
Cavalos com excesso de peso · · · · ·
Propensos a sofrer de laminite · · · · · ·
Cavalos a recuperar de uma doença · · · · · ·
Cavalos intolerantes à aveia · · · · · · · · ·
Cavalos com problemas dentários · · · ·
Cavalos sem acesso a prados · · · ·
Cavalos letárgicos · · · · · ·

Actividade

Lazer · · · · · · · · · ·
Dressage clássico - nível básico · · · · · · · ·
Dressage clássico - nível avançado · · · · · · · · ·
Raides · · · · · · · ·
Concurso completo de equitação · · · · · · · ·
Western – reining · · · · · · · · ·
Equitação de Trabalho · · · · · · · · ·
Atrelagem - maratona · · · · · · · ·
Salto de obstáculos - nível básico · · · · · · ·
Salto de obstáculos - nível avançado · · · · · · · · ·
Corridas e trote · · · · · · · · ·
Éguas em gestação e lactação · ·
Potros (<8 meses) · · · · ·
Potros (8 meses - 3 anos) · ·
Preparação de evento · · · · ·
Cavalos com uma dieta à base de cereais em grão · · · · ·
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Tipo de cavalo

Cavalos em repouso/exercício leve · · · · · · · · · ·
Cavalos seniores (18+) · · · ·
Póneis · · · · · · ·
Cavalos nervosos e stressados · · · · · · · · · ·
Comedores caprichosos · · · · ·
Cavalos magros / em baixa forma · · · · · · ·
Cavalos com excesso de peso · · · · ·
Propensos a sofrer de laminite · · · · · ·
Cavalos a recuperar de uma doença · · · · · ·
Cavalos intolerantes à aveia · · · · · · · · ·
Cavalos com problemas dentários · · · ·
Cavalos sem acesso a prados · · · ·
Cavalos letárgicos · · · · · ·

Actividade

Lazer · · · · · · · · · ·
Dressage clássico - nível básico · · · · · · · ·
Dressage clássico - nível avançado · · · · · · · · ·
Raides · · · · · · · ·
Concurso completo de equitação · · · · · · · ·
Western – reining · · · · · · · · ·
Equitação de Trabalho · · · · · · · · ·
Atrelagem - maratona · · · · · · · ·
Salto de obstáculos - nível básico · · · · · · ·
Salto de obstáculos - nível avançado · · · · · · · · ·
Corridas e trote · · · · · · · · ·
Éguas em gestação e lactação · ·
Potros (<8 meses) · · · · ·
Potros (8 meses - 3 anos) · ·
Preparação de evento · · · · ·
Cavalos com uma dieta à base de cereais em grão · · · · ·
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O que é a qualidade Pavo?

Todas as matérias-primas da Pavo estão isentas de dopagem, 

o que significa que não contêm nenhum dos ingredientes que 

constam na lista de substâncias controladas ou proibidas, ou 

que se saiba darem um resultado positivo.

A lista de substâncias não autorizadas é frequentemente 

alterada e difere de país para país. A Pavo optimiza constan-

temente as suas rações, a fim de garantir o cumprimento de 

todos os actuais requisitos antidopagem.

Quer saber quais os produtos específicos que são permitidos 

num determinado país em concreto? Contacte a Pavo atra-

vés de: info@piensospavo.es.

A comida deve ser sempre da melhor e da mais elevada 

qualidade, algo naturalmente evidente quando falamos de 

produtos para consumo humano. Na Pavo sabemos que 

este princípio também se deve aplicar às rações para cava-

los. É por isso que todos os nossos processos cumprem as 

mais exigentes normas de segurança alimentar, com uma 

rigorosa análise tanto das matérias-primas que entram nas 

nossas fábricas, como dos produtos acabados já prepara-

dos para consumo por parte dos cavalos.

Good Manufacturing Practice (GMP) é o certificado de boas 

práticas de produção, um protocolo internacional para 

garantir a segurança da ração animal em cada elo da cadeia 

alimentar.

Todos os suplementos Pavo estão certificados com esta norma.

É a norma de Segurança Alimentar. Os produtos Pavo estão 

certificados nesta norma internacional pela AENOR, a mais 

reconhecida e exigente certificadora. Por isso, podemos 

garantir a qualidade e a segurança das nossas rações, prin-

cípio básico para conseguir que os nossos cavalos estejam 

de perfeita saúde.

Sem Dopagem

Qualidade

GMP+

ISO22000
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Para mais informação, visite www.pavo.pt

A Pavo cuida da saúde dos cavalos e dá resposta 
a todas as suas perguntas sobre nutrição.
Se necessita de uma dieta personalizada aceda
a www.dietacavalo.com ou entre em contacto 
através do número de telefone 915 503 310.

 

Pavo, a resposta a todas as suas perguntas sobre alimentação.

COMO SABE O QUE
É SAUDÁVEL 

para o seu cavalo
?



Contacto 

Rua da Estação, 157 – Rio de Galinhas

4630-221 Marco de Canaveses

915 503 310

info@piensopavo.es

www.pavo.pt

© Pavo 2017, erros e erratas reservados. É proibido reproduzir e/
ou publicar qualquer parte desta publicação sem a autorização 
da Pavo.

RESPIRA PAIXÃO!

www.pavo.pt


