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Nature  
Sieczka dla koni 
 
 
 
 
 
Sieczka dla koni PANTO® jest niskokaloryczną mieszanką o wysokiej 
zawartości włókna na bazie wytłoków z jabłek, siana alpejskiego i 
lucerny wpływającą pozytywnie na układ trawienny i zachęcającą do 
dokładnego przeżuwania paszy.  
Włókno stanowi istotny składnik codziennej diety Twojego konia. 
Przede wszystkim wpływa na prawidłowe trawienie i zdrowie układu 
pokarmowego. Wysoki udział strukturalnych składników tej paszy 
wspomaga dłuższe przeżuwanie i produkcję śliny. Dzięki temu 
mieszanka ta doskonale nadaje się dla koni nerwowych i zbyt szybko 
przeżuwających jak i dla pozostających dłuższy czas w boksie.  
Bogate w tłuszcz komponenty tej paszy takie jak olej roślinny, nasiona 
lnu i nasiona słonecznika zapobiegają niedoborom w ten składnik, 
jednocześnie dostarczają wartościowych nienasyconych kw. 
tłuszczowych takich jak Omega 3 i Omega 6. 
Zredukowana zawartość skrobii tej mieszanki sprawia, że idealnie 
nadaje się dla koni mających predyspozycję do wystąpienia ochwatu. 
 
 
Zalety sieczki dla koni PANTO®  

 nie zawiera w swoim składzie zbóż 
 zredukowana zawartość skrobi 
 z jabłkiem i wiórkami kokosowymi 
 dodatek witamin i minerałów 
 produkt wolny od zanieczyszczeń , kurzu i substancji pylących 
 kw. tłuszczowe Omega 3 i Omega 6 oraz nasiona lnu dla 

zdrowia siersci 
 
Wskazόwki stosowania: 
Jako uzupełnienie pasz podstawowych dziennie do 500g na każde 
100 kg m.c. lub jako uzupełnienie dotychczasowej paszy 
uzupełniającej jak musli czy pelletu. 
 
Skad: 
trester z jabłek (suszone skórki jabłek); siano alpejskie (posiekane, nie 
pylące); siekana lucerna (oczyszczona); siano pszenicy (nie pylące, 
oczyszczone); nasiona słonecznika; olej roślinny; owoc chleba 
świętojańskiego; skórki ziemiaków (suszone); wiórki kokosowe; chipsy 
czerwonych buraczków; nasiona lnu; płatki z grochu; zw. mineralne i 
witaminy. 
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Sieczka dla koni PANTO® Pure 
Nature 
- zdrowie i dobre samopoczucie w każdym 
worku paszy -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zawartość: 
Białko surowe          8,00 %
Białko strawne 4,00 %
Tłuszcz surowy 11,00 %
Włόkno surowe 20,25 %
Popiόł surowy 6,70 %
Przybliżona 
zawartość skrobi 

3,00 %

 
Wapń 0,90 %
Fosfor 0,40 %
Sód 0,30 %
Magnez      0,20 %
 
Witamina A 20.000 I.E.
Witamina D3 2.000 I.E.
Witamina E 250 mg
 
Witamina B1 2,00 mg
Witamina B2 5,00 mg
Witamina B6 3,50 mg
Witamina B12 25,00 mg
Witamina K3 2,00 mg
Biotyna 500,00 mcg
Kw.foliowy 1,00 mg
Cholina 125,00 mg
 
Żelazo 400 mg
Miedź 120 mg
Cynk         480 mg
Mangan 240 mg
Jod 4 mg
Kobalt 2 mg
Selen 0,60 mg
 
Energia strawna (DE) 10,50 MJ

 

 


