VAN HET JAAR AWARD 2012

Winnaar categorie
Supplementen

13 | Horses Product van het Jaar 2012

‘Gezonde botgroei veulens’
Pavo Podo Care kwam als beste naar voren in de categorie
‘Supplementen’. Het product helpt OC/OCD te voorkomen bij
(jonge) veulens. Marketingmanager Carolien Staal (links op de
foto) vindt de award een grote stimulans.

Hoe kwam Pavo Podo Care tot stand?
Pavo heeft al jaren de Podo-lijn in het
assortiment. In samenwerking met de
Gezondheidsdienst voor Dieren en de
Faculteit Diergeneeskunde hebben we
in de periode maart 2009 tot september
2011 een grootschalig onderzoek gedaan
naar osteochondrose (OC) en osteochondrose dissecans (OCD). Hierin werd onderzocht of het mogelijk is om de kans op
het ontstaan van OC en OCD te verlagen
door toediening van een supplement
aan veulens tot één jaar. Daaruit bleek
dat extra toediening van het supplement
inderdaad de kans op het ontstaan van
deze aandoening verlaagt. Op basis van
de onderzoeksresultaten heeft Pavo het
Podo-assortiment verder geoptimaliseerd
om zo de samenstelling van mineralen,
calcium, fosfor en magnesium nog beter
te doseren voor een optimaal resultaat op
de skeletgroei van jonge paarden. Podo
Care zorgt voor een evenwichtige groei en
verbetert de doorbloeding.
Hoe werkt het product?
Pavo Podo Care ondersteunt de verbening van het skelet bij veulens. Met dit
supplement voorzie je het veulen van de
juiste hoeveelheid mineralen. Het ondersteunt dus een gezonde botgroei waardoor we hopen bij te dragen aan gezondere paarden met minder OC en OCD. Bij
Pavo zeggen we altijd: ‘Bij de opfok draait
het om drie dingen. Om genetica, voeding en beweging.’ Het stamboek zorgt
voor de genetica, wij zijn verantwoordelijk voor de voeding en de fokker verzorgt
de beweging.
Hadden jullie verwacht kans te maken
om categoriewinnaar?
Wel gehoopt, maar niet helemaal verwacht. Ik ken namelijk ook de andere
genomineerde producten. EquilinBASIC is
bijvoorbeeld een heel goed product.

Overige finalisten categorie ‘Supplementen’
Equivital Pasta

Eén dosis Equivital Pasta is voldoende om tekorten aan vitamines
direct aan te vullen. Het is dé ideale vitaminestoot die de conditie
van het paard op peil houdt en voorkomt dat het ziek wordt door
een gebrek aan vitamines. Daarnaast is Equivital Pasta ideaal na
een antibioticabehandeling of ontwormingskuur.

EquilinBASIC

EquilinBASIC heeft een unieke ‘7 in 1 formule’ met zinvolle en onderbouwde voedingstoffen die doorgaans niet of te weinig in het normale
rantsoen voorkomen. In de EquilinBASIC zit onder meer magnesiumcitraat, vitamine E, MSM, Omega 3 (DHA), essentiële aminozuren en probiotica. Binnen vijf weken gaan paarden ontspannen, krijgen ze meer
energie en zitten ze beter in hun vel.

Wat hebben jullie gedaan om stemmen
te werven?
Best veel. Zo hebben we op de Pavo-website het logo van deze competitie geplaatst
waardoor mensen door erop te klikken
meteen naar de stemsite werden doorverwezen. We hebben in ons E-zine berichtjes
geplaatst en op Facebook een aantal keer
een oproepje gedaan.
Wat betekent deze award voor jullie?
Ik hoop dat deze verkiezing echt uitgroeit
tot een evenement. Het is goed voor de
marktwerking en stimuleert de ondernemers om te investeren in onderzoek. Dat
gebeurt nu nog veel te weinig in de paardenwereld. Deze award is een stimulans.

