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Pavo 18Plus

muesli para um sénior em forma










Com fibra facilmente digerível para melhorar a digestão
Com os aminoácidos essenciais para manter a condição física
Conteúdo ótimo de açúcar e amido adaptado às necessidades
dos cavalos mais velhos
Pequenos pellets que se desfazem facilmente para cavalos
com problemas dentários
Fornecimento extra de ácidos gordos ómega 3 e ómega 6
Relação cálcio/fósforo adequada
Incorpora antioxidantes para melhorar as defesas
Fornecimento extra de vitaminas e minerais
Pode ser administrado em forma seca ou húmida

Se é dos que se preocupa em como envelhece o seu cavalo, alimente-o com o Pavo 18Plus que lhe proporciona
tudo o que necessita sem sobrecarregar o seu sistema
digestivo. O Pavo 18Plus é um muesli, livre de pó, que
ajuda o seu cavalo mais velho a permanecer em forma e
com vitalidade.
Não pode impedir que o seu cavalo fique mais velho,
mas pode atrasar o seu envelhecimento. Como? Você
decide.

Especialmente indicado para




cavalos ativos +18
cavalos em má condição física
cavalos magros

Às vezes os cavalos mais velhos sofrem de problemas dentários, se for o caso, recomendamos
fornecer o Pavo 18Plus junto com o Pavo SpeediBeet.

Pavo SpeediBeet
a verdadeira saúde inicia-se por dentro
 Fibra saudável com efeito prebiótico
 Promove o trânsito intestinal adequado
 Muito baixo teor em açúcar, não contém melaço

O Pavo SpeediBeet são flocos de polpa de
beterraba,
facilmente hidratáveis, sem aditivos

Misturar 5 partes de água por cada parte de produto. Deixar imerso um
mínimo de 10 minutos. NÃO fornecer em seco

O Pavo SpeediBeet é uma fibra saudável que ajuda ao bom funcionamento do sistema digestivo.
É polpa de beterraba açucareira, sem adicionamento de melaço e sem nenhum aditivo. O Pavo
SpeediBeet foi submetido ao nosso processo patenteado de cozimento para conseguir obter um
alimento complementar premium para cavalos. Pode-se hidratar rapidamente, em 10 minutos,
tanto em água quente como fria. Muito cómodo, fácil de usar e saudável para todos os cavalos.
Pode encontrar exemplos de arraçoamentos nas páginas 3 e 4.
Conteúdo por kg
Energia neta (Ewpa)
Energia digestível
Proteína digestível
Proteína bruta
Gordura bruta
Fibra bruta
Cinza bruta

0,83
12 MJ
4,2 %
10,0 %
0,7 %
16,0 %
9,0 %

Açúcar
Lisina
Metionina
Cálcio
Fósforo
Sádio
Potássio
Magnésio

Contato
Pavo Portugal
Rua da Estação, 157 4630-221 Marco de Canaveses
Tel: 255 538 222 E-mail: info@piensospavo.es

5,0 %
3,2 g
0,9 g
0,7 %
0,1 %
0,24 %
1,14 %
0,3 %

Conteúdo por kg
Energia neta (Ewpa)
Energia digestível
Proteína digestível
Proteína bruta
Gordurta bruta
Fibra bruta
Cinza bruta
Açúcar
Amido
Cálcio
Fósforo
Sódio
Potássio
Magnésio
Lisina
Metionina
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C
Cobre
Ferro
Zinco
Manganésio
Selénio
Iodo

0,84
12 MJ
13,0 %
16,0 %
7,5 %
15,0 %
7,7 %
5,0 %
17,0%
0,8 %
0,5 %
0,4 %
1,2%
0,5 %
7,5 g
2,1 g
23.400 U.I.
3.000 U.I.
460 mg
250 mg
55 mg
180 mg
215 mg
160 mg
0,6 mg
1,0 mg

parcialmente em forma orgânica

Dica:
O Pavo 18Plus também é
excelente para aqueles
cavalos que, por algum
motivo, estão numa má
condição física.
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Quantos anos tem o seu cavalo?
Não pode impedir que fique mais velho mas …
Você decide em que condição!

Um novo alimento

O seu cavalo é maior de idade?

O Pavo 18Plus

Serviço de notícias desenvolvido por especialistas e por
clientes da Pavo. Informe-se
neste Newsfeed!

Complete a lista de controlo e saberá se o
seu cavalo necessita de uma atenção especial para cuidar das suas necessidades.

• Com fibra facilmente digerível
para melhorar a digestão
• Com aminoácidos essenciais para
manter a condição física
• Para administrar na forma seca
ou húmida

www.pavo.pt
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Is seu
jouw
paardé oud?
O
cavalo
maior de idade?
Termina a sua refeição de ração?
Demora muito tempo a terminar a refeição?
Brinca com a forragem até convertê-la numa “bola”?
Deixa feno e erva sem ter tocado?
Vai baixando na hierarquia?
Mastiga devagar?
Sofre de doenças ou dores, corrimento nasal ou
pequenas inflamações?
Tem rigidez muscular durante as manhãs?
Leva muito tempo a levantar-se depois de
estar deitado?
Demora muito a mudar a pelagem de inverno?
O comprimento do pêlo alterou-se ou ficou frisado?
Está a perder peso, ainda que coma bem?
Diminuiu a sua massa muscular, especialmente à
volta do dorso?
Está mais lento do que era?
Bebe e urina mais do que o normal?

Sim Não

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Se a resposta a qualquer destas perguntas é SIM, então o seu cavalo
deveria ter um cuidado extra. Embora não possa impedir que se torne mais
velho, pode no entanto ajudá-lo a envelhecer melhor.
Info: De Paardenkamp, Soest

Tem um cavalo com
mais de 18 anos de
idade?
À medida que os cavalos envelhecem, o seu
metabolismo fica mais lento e torna-se menos eficiente, uma vez que a sua capacidade
para obter nutrientes diminui. Portanto,
apesar de estar a alimentar adequadamente
o seu cavalo, é possível que a alimentação
habitual não contenha todos os nutrientes
necessários ao seu cavalo sénior à medida
que o tempo passa.
Ainda que aparentemente não possa ver as
mudanças, é possível que estejam a ocorrer
muitas no interior do cavalo, o que irá notar
pelos sintomas. É evidente que não se pode
deter o processo de envelhecimento mas
pode-se assegurar que tenham tudo o que
precisam para travar possíveis problemas de
saúde e vivam uma vida cheia, feliz e saudável. Um alimento especialmente formulado
para cavalos sénior, combinado com um bom
pasto ou uma boa quantidade de forragem
ou substituto de forragem, garantirá que o
seu cavalo tenha todos os nutrientes necessários.

O exercício é saudável Um sénior na manada
Ainda que os cavalos mais velhos não possam manter uma vida desportiva profissional, ainda têm prestações adequadas em
categorias inferiores e a praticar desporto
de forma recreativa. Na verdade, o exercício
é bom para eles. Tal como acontece com as
pessoas, mantém a flexibilidade das articulações e mantém a condição muscular. Tenha em consideração que os cavalos mais velhos necessitam de mais tempo para aquecer
e para recuperar, por isso é essencial ter
mais tempo para um bom arrefecimento. O
seu cavalo está a emagrecer ou a tornar-se
mais preguiçoso e lento? Pode ter carência
de alguns nutrientes específicos, como por
exemplo proteínas e fósforo, que são muito
importantes para os cavalos mais velhos.

Passa o tempo no campo com os seus companheiros? Ótimo. O contacto social com os
outros animais é vital para os cavalos, ainda
que a hierarquia possa mudar à medida que
envelhecem. Será que o seu cavalo dispõe
de tempo suficiente para comer? Quando
ele chega já desapareceu o alimento todo?
Vigie de perto a manada e, se necessário,
dê-lhe tempo para terminar a refeição sozinho e tranquilamente.

Visite o site www.pavo.pt para
colocar todas as perguntas sobre
o seu cavalo sénior

Com 18 anos continua a ser um cavalo de desporto
“Limerick (Frühling Almher x Z), tem 18 anos e compete na dressage de nível 5.
Ocasionalmente saímos para passear e saltar e também treinamos pelo meio.
Também passa umas horas do dia no prado. Ainda que Limerick tenha 18 anos,
realmente é um cavalo de desporto, ninguém nota que está mais velho, mas se
o vir de perto tem alguns pêlos brancos em volta dos olhos. Como estou todo
o dia com ele, pessoalmente começo a notar, num treino, que nas duas ou três
primeiras voltas está um pouco mais rígido que antes. Mas depois de um bom
aquecimento, já volta a ser o mesmo.“

Marlies

com Li
m

erick

“Eu sempre o alimentei com o SportsFit e quando saiu o Pavo 18Plus pedi uma
amostra. Ao mudar, exteriormente não notei alterações, não engordou e está
muito ágil. O que me faz ter a sensação de segurança de que agora estou a dar
um alimento que está especialmente desenhado para a sua idade. Se o forneço
em seco e lhe dou duas a três vezes por dia, adora.”
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O nascimento de um novo alimento
Para desenvolver o novo alimento, a primeira coisa que fizemos foi uma ampla investigação sobre as necessidades dos cavalos mais velhos. No entanto, os desenvolvimentos
teóricos têm que ser testados em condições reais, para isso colaboraram com a Pavo, dois
grandes especialistas em cavalos, IJsbrand Muller -De Paardenkamp- em Soest e Karin Jefferson do centro de atendimento para cavalos -El Wildtshof em Uddel, ambos da Holanda.
Todos os cavalos que participaram neste teste foram pesados e divididos em dois grupos. Metade recebeu o novo produto e a outra não. ”O primeiro produto de teste tinha um delicioso
cheiro e sabor, eu também provei“, disse Karin. Contudo, os cavalos que participaram no teste
pensavam de forma diferente. ”Não gostavam de soja inteira, que aliás é a fonte mais importante de proteína“ explicou IJsbrand. Nesse momento a Pavo decidiu processar os grãos de
soja, juntamente com outros ingredientes importantes, num pellet pequeno, fácil de comer,
que se mistura com as outras partículas do muesli.
A vantagem é que, misturado com água torna-se num delicioso puré ideal para os cavalos que
não podem mastigar bem. Esta nova versão é um sucesso. ”Eles adoram e têm melhorado a
sua condição”, dizem os especialistas. ”A partir dos dezoito anos têm o Pavo 18Plus que lhes
dá o equilíbrio adequado na sua alimentação.”

Karin Je

fferson

O Centro para Caballos Wildtshof em Uddel, existe desde 1991. Atualmente, cerca de 65 cavalos
disfrutam da sua “reforma” neste centro. Sempre que possível vivem em manadas, mas se isso não
for possível, também existe uma atenção especial personalizada.
www.dewildtshof.nl
O De Paardenkamp (Acampamento de cavalos) em Soest é o paraíso na terra para
os cavalos mais velhos.
Este acampamento é bem conhecido na Holanda, a sua tarefa principal é o cuidado dos cavalos
com mais de 20 anos. Desde a sua fundação em 1962, passaram por ela mais de 500 cavalos mais
velhos, que ali podem desfrutar de um merecido descanso. Particularmente, neste asilo trabalha-se
de forma não lucrativa. Isto é possível devido ao trabalho de muitos
voluntários e mecenas. Adicionalmente, os cavalos mais velhos cujos
donos não conseguem suportar esta despesa, podem levá-los para o
acampamento para que eles possam ter uma boa velhice.
O De Paardenkamp é uma organização de beneficência registada. É
também o lar de cerca de 120 cavalos e póneis com mais de 20 anos.
As quintas estão abertas diariamente entre as 10 e as 16 horas e há liberdade total de visita.
www.paardenkamp.nl

A Pavo apoia o De Paardenkamp
A Pavo congratula-se com uma iniciativa como a De Paardenkamp. Procuramos o bem-estar dos
cavalos e na verdade damos a cada cavalo um lugar nele. A Fundação apoia-se em doações, e não
recebe subsídios. A Pavo apoia esta iniciativa!

Síndrome de Cushing (PPID)
Entre 50 e 60 % de todos os cavalos com mais de 18 anos acabam por desenvolver PPID. Isso não é um drama, um cavalo com PPID só necessita de
uma boa nutrição e um cuidado especial.
Como disse Gepco van Bokhorst -veterinário do Paardenkamp Foundation- “a PPID é um problema típico de uma idade”. A Disfunção do Pars Intermedia da glândula pituitária (PPID, pelas
suas siglas em inglês) é o nome médico para o que muitas vezes é chamado de Síndrome de
Cushing. Muitas vezes, o primeiro sintoma observado é que a pelagem se torna comprida e encaracolada, embora isto nem sempre aconteça. Os cavalos que sofrem de PPID tendem a comer
muito, mas ainda assim continuam a perder peso. Também mostram um comportamento mais
preguiçoso, suam, bebem e urinam muito e, muitas vezes ficam com barrigas inchadas e começam a acumular gordura nas concavidades acima dos olhos. O sistema imunológico torna-se
menos eficaz, fazendo com que sejam mais vulneráveis às infecções e faz com que as feridas cicatrizem mais lentamente. A diabetes e as laminites são complicações que podem ser mortais.
Estes problemas ocorrem à medida que se altera a produção hormonal, devido à diminuição da
função da glândula pituitária do cérebro. Embora a PPID não possa ser curada, pode-se fazer
muito para aliviar os sintomas com medicação, cuidados e nutrição. Os cavalos com PPID necessitam de proteína, mas há que controlar o açúcar e o amido que têm que ser mínimas.
.

www.pavo.pt
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Visite o dentista
Observe a boca de um cavalo mais velho.
Pode ver que a posição dos dentes é completamente diferente da dos mais jovens.
Isto ocorre porque os dentes de um cavalo
continuam a crescer ao longo da sua vida,
ainda que a mastigação os vá desgastando.
No entanto, a fricção entre os dentes não é
igual em todos, o que pode causar alterações
conhecidas como “ganchos”. Como resultado,
os molares não trituram de forma uniforme,
fazendo com que mastigue de forma ineficiente, podendo provocar uma perda de peso.
Com o tempo, aparecem espaçamentos (diastema) entre os incisivos e molares, o que cria
o ambiente perfeito para que se acumulem
partículas de comida que podem dar lugar a
infecções.

Por vezes o cavalo pode perder um dente,
levando a que o mesmo dente da mandíbula
oposta cresça sem controlo e fique demasiado grande. Existem restos de comida no
comedouro ou no solo? Brinca com a forragem até convertê-la numa “bola”? Então é
muito provável que tenha dificuldades em
mastigar. Chame um veterinário especializado
para verificar os dentes do seu cavalo pelo
menos duas vezes por ano. Afinal, se não
puder comer, transformar a comida e extrair
os nutrientes essenciais como as proteínas,
tão importantes para se manter saudável, o
cavalo ficará numa situação muito difícil.

Se vê que o seu cavalo não mastiga bem
Independentemente da idade do cavalo, a forragem deve
ser o principal ingrediente do seu menu diário. Mas se
não sabe exatamente que nutrientes compõem a sua
forragem, nunca saberá realmente se está a alimentar
corretamente o seu cavalo e se lhe está proporcionar
tudo o que ele necessita. Por isso é conveniente analisar
uma amostra da sua forragem.
O seu cavalo tem dificuldades em comer ou mastigar?
Isso é provocado por falta de fibra no seu sistema
digestivo? Há alternativas, o Pavo Daily Plus e o Pavo
Speedibeet podem proporcionar ao cavalo a quantidade
de fibra necessária.
Os cavalos mais velhos precisam de mais proteína,
fósforo e vitaminas. Uma quantidade média de 2 kg
de Pavo 18Plus por dia, dividida em tantas refeições
quanto seja possível, é um grande complemento da
forragem para um cavalo de cerca de 600 kg de peso
vivo (considerando 330 g por cada 100 kg de peso vivo).
Para os cavalos com maiores problemas para digerir os
nutrientes da forragem, pode-se aumentar para 4 a 5 kg
por dia (800 g por cada 100 kg de peso vivo).
Os cavalos que não podem mastigar corretamente
a forragem, estão mordiscando todo o dia, mas na
realidade não comem quase nada. Se não intervier
podem morrer de fome. Uma dieta especial com
substitutos da forragem pode ajudar nesta situação.
•

•

Forneça a quantidade recomendada de Pavo 18Plus
(repartida em várias refeições por dia) diluída em
água na proporção 1:1 (pode utilizar-se água fria ou
morna).
Misture com um produto substituto da forragem, o
Pavo SpeediBeet hidratado (até 400 g por cada 100
kg de peso vivo) e/ou o Pavo DailyPlus (pode dar-lhe
de forma ilimitada, já que tem uma composição de
feno de muito boa qualidade).

Há tempo para um plano de contingência
O Goofy (28) mudou completamente. Estava letárgico e balançava sobre os seus membros.
Era o momento de desenvolver um plano de contingência! O Goofy voltou ao seu antigo
estábulo e aí começou a comer novamente.
Comecei a dar-lhe a mistura de ervas de Care4Life porque estava preocupada pelo açúcar.
O açúcar foi sempre um tema delicado para o Goofy. Muitas vezes estava inchado e depois
de comer o muesli ficava ainda mais. Eu estava realmente aborrecida, regularmente tinha
também as fezes moles.
Depois de consultar os técnicos da Pavo comecei a dar-lhe o Pavo 18Plus e o Pavo SpeediBeet. Fizemos um arraçoamento com 2 kg de Pavo 18Plus e 1,5kg de Pavo SpeediBeet. Para
além de o Goofy passar o dia no prado, onde come o pasto e o feno.
Forneço o Pavo 18Plus seco e húmido. O seco é fácil de fornecer, mas se o misturar com
água quente torna-se num puré delicioso.

Lia com

Goofy

Atualmente o Goofy está muito mais ativo e podemos vê-lo a trotar, e até a galopar. Francamente, pensei que na Pavo eram loucos ao aconselhar-me a dar 2 kg. Mas eu fiz isso e agora
percebo que tenho que ajustar a quantidade da dieta à de um cavalo adulto. Isso é muito
difícil, no princípio tive que prestar muita atenção. Mas agora estou a levar por diante!
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A fibra contra as cólicas
Tem um cavalo mais velho? Gosta dele? Então vai querer fazer
sempre o melhor e tudo o que é necessário. A alimentação de
um cavalo deve conter uma grande quantidade de fibra para
evitar cólicas. Uma boa forragem é muito importante ao longo
de toda a vida dos cavalos, contudo, os mais velhos muitas
vezes enfrentam três problemas específicos:
A capacidade de absorver nutrientes é reduzida
A dentadura vai-se deteriorando
A digestão da fibra torna-se menos eficiente
A hierarquia na manada vai mudando e os cavalos mais velhos
começam a comer mais lentamente. Isso significa que por
vezes não são capazes de ingerir o suficiente. Os seus dentes
começam a mostrar sinais de desgaste, e torna-se ainda mais
difícil comer a quantidade suficiente. Investigações científicas
mostram que os cavalos mais velhos são menos efetivos no
momento de extrair as proteínas e o fósforo da alimentação,
possivelmente devido a parasitas na parede intestinal que se
acumulam ao longo dos anos, o que pode acontecer mesmo
que sejam desparasitados com regularidade.

Idade em anos humanos
Cavalo		

Humano

1
10
15
20
25
30
35

4 anos
30/40 anos
50 anos
60 anos
70 anos
80 anos
85 anos

=
=
=
=
=
=
=

Para evitar problemas é importante que se dê tempo suficiente
para comer e que se observe com frequência os dentes. Se o
seu cavalo perdeu a possibilidade de mastigar de forma eficaz,
os flocos de polpa de beterraba com baixo teor em açucares
-Pavo SpeediBeet- pode ser um bom substituto como um suplemento da forragem. Para garantir que o seu cavalo recebe
todos os nutrientes que necessita nas proporções certas, pode
fornecer uma alimentação adicional com o Pavo 18Plus.

Conselhos para a alimentação de um
cavalo sénior
Independentemente da idade do cavalo, a forragem deve ser o
principal ingrediente da sua dieta diária. Contudo, se não sabe
exatamente que nutrientes compõem a forragem, nunca saberá
realmente se está a alimentar corretamente e se lhe proporciona
tudo o que ele precisa. Para isso é fundamental analisar uma
amostra da sua forragem.
O seu cavalo tem dificuldades em comer ou mastigar? O seu
sistema digestivo tem carência em fibra? A Pavo tem alternativas
como o Pavo DailyPlus e o Pavo Speedibeet que podem proporcionar ao cavalo a quantidade de fibra necessária.
Os cavalos mais velhos precisam de mais proteína, fósforo e
vitaminas. Dando 2 kg de Pavo 18Plus por dia, dividido em tantas
pequenas refeições quanto seja possível, é um ótimo suplemento
para um cavalo de tamanho médio (considerando 330 gramas por
100kg de peso corporal). Para aqueles cavalos que sofrem para
digerir os nutrientes da forragem, pode aumentar para 4 a 5 kg
por dia (800 gramas por 100kg de peso corporal).

A proteína é vital
Já lhe disseram qua a proteína é má para os cavalos? Há muitos
donos que acreditam nisso, mas não é verdade. As proteínas são
elementos básicos e, em particular, os cavalos mais velhos precisam
de proteína em quantidade suficiente para diminuir a o processo de
degradação do músculo. Os cavalos mais velhos realizam grandes
esforços para digerir o açúcar e o amido, o que significa que a sua
alimentação deve ter a menor quantidade possível destes nutrientes. O fornecimento extra de cálcio não é necessário, mas de
fósforo, sim. As vitaminas C, E e B também são muito importantes
para potenciar o sistema imunitário e o óleo vegetal é uma boa
fonte de energia, com um efeito benéfico grande na pelagem. Para
compensar a saúde intestinal decrescente, os fornecimentos extra
de probióticos são essenciais.

Conselhos sobre alimentação
		Nos cavalos mais velhos a probabilidade de perda de
		 condição corporal é muito maior no inverno que
		 no verão. Durante o inverno forneça forragem de alta
		 qualidade, que não esteja amarelada.
		Os veteranos necessitam de menos cálcio, mas de
		 níveis mais elevados de fósforo, zinco, cobre e
		selénio.
		Neste caso é muito importante a vitamina C,
		 essencial para o bom funcionamento do sistema
		 imunitário. Os cavalos podem sintetizar por si
		 mesmos a partir da glucose, mas nos mais velhos a
		 sua eficácia diminui, por isso, convém ser
		suplementada.
		Os cavalos que já não podem mastigar a forragem,
		 podem ser alimentados com polpa de beterraba,
		 sêmea e concentrado, que fornecerá mais vitamina
		 B e vitamina K.

www.pavo.pt

