
PANTO® Kälbermüsli mit wisan  

Pašaro papildas veršeliams 

 
 

PANTO® Kälbermüsli  yra aukštos kokybės pašaro papildas pagamintas iš aukščiausios kokybės žaliavų. Todėl 
užtikrina gyvulio organizmą visomis būtiniausiomis maistinėmis medžiagomis, mineralais ir vitaminais. Šį 
pašaro papildą galima skirti su pirmu pašaru. 
PANTO® Kälbermüsli savybės: 

• Subalansuotas, visavertis mišinys, praturtintas Wisan rapsų rupiniais, termiškai apdorotais grūdais ir 
granulėmis, kurių sudėtyje yra vitaminų ir  mikroelementų. 

• Grūdų apdorojimas lengvina sunkiai virškinamą krakmolą ir leidžia veršelio organizmui jį lengviau 
pasisavinti. Tai skatina virškinamumą ir apsaugo gyvulio organizmą nuo virškinimo problemų. 

• Dėl puikios kokybės komponentų ir kramtymą skatinančios, liucernoje esančios ląstelienos gerėja 
virškinimas ir gyvulio produktyvumas. 

• Rafinuotuose su Wisa®-Lein termiškai apdorotuose sėmenyse  
• yra didelis Omega-3 rūgščių kiekis, kuris skatina gyvulio gyvybingumą ir produktyvumą. 
• Granulėse tolygiai paskirstyti vitaminai, mineralai ir mikroelementai puikiai subalansuoja racioną. 
• Aromatinės medžiagos pašaro papildui suteikia ypač geras skonines savybes. 

Sudėtis:  
apdoroti Wisan rapsų rupiniai, kukurūzų dribsniai, miežiai, avižos, kvietinės sėlenos, kukurūzų glitimas, sojos 
rupiniai, apdoroti kukurūzai, sojos pupelių miltai1, miežių dribsniai, cukrinių runkelių minkštimas, trintų 
obuolių masė, pupmedžio sultys, Wisan Lein (apdoroti sėmenys; kviečiai; miežiai), liucerna (be priemaišų), 
sojos aliejus1, cukrašvendrių melasa, kalcio karbonatas. 
 1 pagaminta iš genetiškai modifikuotų sojų pupelių 

Analitin ės sudedamosios dalys ir jų kiekiai:  
žali baltymai 18,50 %,  žali riebalai 4,50 %,  žalia ląsteliena 8,80 %, žali pelenai 4,90 %,  kalcis 0,70 %, 
fosforas 0,65 %, natris 0,20 %.  
Priedai (1 kg): 
varis 13 mg, cinkas 104 mg, manganas 65 mg, jodas 0,8 mg, selenas 0,5 mg, vitaminas A 13 000 TV,  vitaminas 
D3 1300 TV, vitaminas E 65 mg, AE 11 MJ. 
Šėrimo rekomendacijos  
Šviežias pašaro papildas skiriamas kasdien nuo žindymo pradžios. Galima skirti kartu su pienu, pieno 
pakaitalais ar šienu. Veršeliai turi nuolat turėti 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 


