
PANTO® formel E 
- Forma · Energia · Wydajność - 
 
 
 
 
 
 
 
PANTO® formel E jest wysokojakościową paszą treściwą dla koni i 
konikόw wszystkich ras i grup wiekowych, dopasowaną do każdego 
typu użytkowania.   
 
PANTO® formel E – to kompaktowa pasza treściwa o następujących 
zaletach: 
• Wysokojakościowe, kontrolowane surowce gwarantują produkt 

końcowy o wysokim standardzie jakości 
• Bardzo dobra strawność komponentόw w wyniku utworzenia w 

procesie produkcji związkόw rozpuszczalnych  
• Wysoki udział włόkna wpływa na poprawę procesόw trawiennych  
• Dzięki pełnemu zestawowi związkόw mineralnych, witamin i 

pierwiastkόw śladowych nie ma potrzeby dodatkowego 
uzupełniania dawki w mieszankę mineralno-wit. 

• Bardzo dobry smak, pasza jest chętnie pobierana nawet przez 
najbardziej wybredne osobniki 

• Pokrywa zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze  i 
wyrόwnuje ewentualne braki, mogące powstać przy żywieniu 
owsem  

 
Wskazόwki stosowania: 
Mieszanka PANTO® formel E uzupełniona owsem: 
• 0,2 – 0,4 kg PANTO® formel E na 100 kg m.c. na dzień, podzielić 

na 3 porcje. Jeśli istnieje potrzeba paszę treściwą można 
uzupełnić 0,25 - 0,75 kg owsa na każde 100kg m.c. na dzień. Ze 
względu na wysoką zawartość związkόw mineralnych, witamin i 
pierwiastkόw śladowych nie ma potrzeby dodatkowego 
uzupełniania dawki w mieszankę mineralno-wit. 

           
 

• już 1,2 kg PANTO® formel E może pokryć dzienne 
zapotrzebowanie na witaminy koni o przeciętnej m.c. 600 kg. 

→ PANTO® formel E może być stosowana rόwnież jako wyłączna 
pasza  

→ dzienna ilość podawanej paszy objętościowej nie powinna być 
mniejsza niż 1 kg na 100kg m.c. 

 
 
Specyfikacja: 
 

 Pełny zestaw witamin Bez owsa 

 dawka może być uzupełniona 
owsem Wielosronne zastosowanie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skład / Zawartość: 
 
Białko surowe 11,5 %
Białko strawne 10,3 %
Tłuszcz 3,0 %
Włόkno surowe 12,0 %
Popiόł surowy 9,0 %
 
Wapń 0,9 %
Fosfor 0,4 %
Sód 0,6 %
Magnez 0,2 %
 
Witamina A 30.000 I.E.
Witamina D3 3.000 I.E.
Witamina E 220 mg
Biotyna 220 mcg
 
Żelazo 100 mg
Miedź 16 mg
Cynk 100 mg
Mangan 80 mg
Jod 0,5 mg
Kobalt 0,3 mg
Selen 0,4 mg
 
DE 11 MJ

Pozostałe składniki paszy: 
Susz z lucerny, zboże, melasa z 
trzciny cukrowej, olej roślinny, 
kompleks witamin-B. 
 
Nr. artykułu. oraz rodzaj: 
761120020 - 25kg 5mm 
 
 

 
 


