
 

 PANTO® Kälbergold Bambino 
Prestarterinis veršelių pašaras 

 
 

PANTO® Kälbergold Bambino – tai aukštos kokybės prestarterinis pašaras veršeliams. Pašare esantis didelis 
kiekis lengvai virškinamų angliavandenių paspartina ankstyvą didžiojo prieskrandžio vystymąsi. Tokiu būdu, 
padeda žindančiam veršeliui tapti atrajotoju, taip užtikrinamas ankstyvas ir švelnus nujunkymas. 
PANTO® Kälbergold Bambino turi būti skiriamas dar girdant krekenis. Itin geros skoninės savybės skatina 
veršelius anksčiau pradėti ėsti koncentratus.  
 
I   PANTO® Kälbergold Bambino sudėtyje yra keletas žaliavų iš specialios gydomųjų Wisan® produktų 
linijos, kuri  sukurta, ištobulinta ir pagaminta specialia įranga HL Hamburger Leistungsfutter įmonėje. Viena iš 
šių žaliavų yra Wisan®- Lein – tai spec. apdorotų linų sėklų ir spec. apdorotų grūdų mišinys. Teigiamas 
Wisan®- Lein poveikis veršelių virškinimo traktui: 

• lengvas maistinių medžiagų įsisavinimas dėl specialiai apdorotų medžiagų, 
• apsaugo žarnyno sieneles ir teigiamai veikia virškinimą,  
• omega – 3 riebalų rūgštys skatina organizmo astparumą. 

 
II   PANTO® Kälbergold Bambino sudėtyje yra įmonėje pagaminta žaliava Wisan®- Raps. Wisan®- Raps 
esantys baltymai yra apdoroti pagal specialiai sukurtą technologiją.  

• Biologinis baltymų aktyvumas ir struktūra yra pakeisti, todėl amino rūgščių įsisavinimas yra didesnis.   
• Didesnis kiekis amino rūgščių skatina greitesnį ir subalansuotą augimą. 
• Produktas pasižymi geromis skoninėmis savybėmis ir saugumu. 

 
III   PANTO® Kälbergold Bambino sudėtyje yra Wisan®-Mais - apdoroti kukurūzų grūdai pagal specialiai 
sukurtą technologiją. Aukščiausios kokybės kukurūzų branduoliai yra apdoroti pagal specialiai sukurtą 
technologiją. Proceso metu, kukurūzuose esantis krakmolas paverčiamamas žymiai lengiau veršeliams 
virškinama forma. Tokiu būdu gyvulio organizmas yra aprūpinamas didesniu energijos kiekiu, todėl padidėja 
paros priesvoris ir sumažėja auginimo sąnaudos. 
Kitas teigiamas poveikis - tai rūgšties poveikis, kuris stimuliuoja gaurelių augimą ir didžiojo prieskrandžio 
sienelės vystymąsi. 
 
Sudėtis:  
hidrotermiškai apdorotų rapsų sėklų miltai, kukurūzai, kviečiai, rapsų sėklų miltai, apdoroti kviečiai, apdorotos 
linų sėklos, cukrašvendrių melasa, miežiai, apdoroti miežiai, kepinių gaminiai, kalcio karbonatas, natrio 
chloridas. 
 
Analitin ės sudedamosios dalys ir jų kiekiai:  
žali baltymai 20,00 %, žali riebalai 5,50 %, žalia ląsteliena 7,00 %,  žali pelenai 6,50 %, kalcis 0,80 %, 
fosforas 0,50 %, natris 0,30 %, vitaminas A 50 000 TV, vitaminas D3 5000 TV, vitaminas E 75 mg,  
varis 12 mg,  metab. energija 11,4 MJ. 
Priedai (1 kg):  
Maistiniai priedai: 
E672 vitaminas A - 50000 TV, E671 vitaminas D3 - 5000 TV, vitaminas E – 75 mg, vitaminas K3 – 2 mg, 
vitaminas B1 – 2 mg, vitaminas B2 – 5 mg, vitaminas B6 – 3,5 mg, vitaminas B12 – 25 mcg, niacinas – 25 mg, 
Ca-D-pantotenatas – 20 mg, cholino chloridas – 380 mg, 



 
 
E1 geležis  (geležies (II) sulfatas, monohidratas) - 100 mg, E4 varis (vario (II) sulfatas, pentahidratas) – 12 mg, 
E6 cinkas (cinko oksidas) – 80 mg, E5 manganas (mangano (II) oksidas) – 50 mg, E2 jodas (kalcio jodatas, 
bevandenis) - 1 mg, E8 selenas (natrio selenitas) – 0,4 mg. 
Technologiniai priedai: 
E 236 skruzdžių rūgštis, E280 propionas, E321 BHT (butilhidroksitoluenas) – 3,5 mg, E330 citrinų rūgštis, 
E 310 propil galatas – 3,2 mg, E 324 etoksikvinas – 0,5 mg. 
 
Šėrimo rekomendacijos  
PANTO® Kälbergold Bambino pradedamas šerti kartu su pieno pakaitalu nuo trečios gyvenimo dienos. 
Kasdien duodant šviežio pašaro iki soties mažomis porcijomis. Veršelis pastoviai turi turėti galimybę atsigerti 
vandens. 
 
Laikymo sąlygos 
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje. 
 
Pakuotės masė 
25 kg  
 
Gamintojas  
HL Hamburger Leistungsfutter GmbH, Postfach 90 04 16 D-21044 Hamburg, Konsul-Ritter-Str.3, Vokietija. α 
DE HH 1 00003 
 

 
 
 
 
 
 


