
PANTO® Zucht- 
und Fohlenmüsli 
 
 
 

Müsli dla klaczy i źrebiąt 
- bez dodatku owsa - 
 
PANTO® Zucht- und Fohlenmüsli dla klaczy i źrebiąt jest 
wysokojakościowym müsli powstałym z mieszanki rόżnorodnych 
wartościowych surowcόw bez dodatku owsa. Dostarcza koniom wielu 
rόżnorodnych związkόw odżywczych w tym: pierwiastkόw śladowych, 
związkόw mineralnych i witamin, przez to doskonale nadaje się do 
żywienia klaczy oraz źrebiąt. 
PANTO® Zucht- und Fohlenmüsli 

- jest optymalnie dopasowaną, kompletną mieszanką płatkόw 
zbożowych, termicznie uszlachetnionych zbόż, jabłek oraz 
pelletu z udziałem witamin oraz pierwiastkόw śladowych 

-  udział wysokojakościowych białkowych komponentów w tej 
mieszance oraz uszlachetnionych zbóż zapewnia optymalny 
rozwój organizmu młodych źrebiąt oraz wysoką mleczność u 
klaczy w okresie laktacji  

- produkt ten jest optymalnie zbilansowany zarówno pod kątem 
żywienia klaczy jak i oraz źrebiąt w okresie rozwoju  

- w trakcie termicznej obrόbki zbόż następuje otwarcie nasion w 
ten sposόb że ciężkostrawna skrobia staje się bardziej 
dostępna oraz ulega szybszemu trawieniu. W wyniku tego 
następuje poprawa ogόlnych procesόw trawienia oraz 
eliminacja innych zaburzeń takich jak n.p. kolki 

- zawiera w swoim składzie uszlachetnione nasiona lnu w 
formie Wisan®-Lein ktόry dostarcza wartościowych kwasόw 
tłuszczowych Omega-3 
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o poprawia witalność oraz ogόlną wydajność 
o zapewnia gładką sierść 

-  dodatek drożdzy piwnych wspomaga procesy trawienne oraz 
funkcję jelit, jednocześnie wspomaga układ odpornościowy w 
krytycznym okresie odchowu  

- pellet tej mieszanki dostarcza w równomiernych ilościach 
niezbędnych witamin, związków mineralnych oraz 
pierwiastków śladowych 

 
Wskazόwki stosowania: 
PANTO® Zucht- und Fohlenmüsli dla klaczy w ilości do 500 g jako 
uzupełnienie musli podstawowego. Źrebięta otrzymują PANTO® 

Zucht- und Fohlenmüsli od 3. tygodnia życia początkowo 
podkarmiając podawać małe ilości stopniowo zwiększając. U źrebiąt 
jednorocznych podawać w ilości 1,5 kg do 2 kg dziennie. 
Uwaga: dodatkowo dawkę można uzupełnić w paszę objętościową 
suchą (n.p. słoma). 
 
 

PANTO® Zucht- und Fohlenmüsli 
- wartościowa, smakowita karma dla 
klaczy i źrebiąt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skład / Zawartość: 
Białko surowe 17,50 %
Tłuszcz surowy 5,50 %
Włόkno surowe 5,00 %
Popiόł surowy 6,20 %
 
Wapń 1,10 %
Fosfor 0,60 %
Sód 0,30 %
Magnez 0,20 %
 
Witamina A 23.000 I.E.
Witamina D3 2.400 I.E.
Witamina E 250 mg
Biotyna 700 mcg
 
Żelazo 140 mg
Miedź 28,5 mg
Cynk         120 mg
Mangan 77 mg
Jod 0,80 mg
Kobalt 0,30 mg
Selen 0,80 mg
 
Energia strawna (DE) 13,80 MJ

 
Pozostałe składniki paszy: 
Płatki jęczmienne; płatki 
kukurydziane; śruta sojowa; otręby 
pszenne; melasa; Wisan®- Lein 
(uszlachetnione nasiona lnu, 
pszenicy, jęczmienia); płatki grochu; 
wytłoki z jabłek; olej roślinny; 
pszenica; drożdże piwne; związki 
mineralne; witaminy; pierwiastki 
śladowe 
 
 
Nr. artykułu. oraz rodzaj: 
761190021 - 20kg Müsli 
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