
Teksturyzowana mieszanka typu 
musli dla jagniąt i koźląt.

pierwiastki śladowe: 

Mangan (3b502 tlenek manganu II) 200,0 mg; Miedź (3b405 siarczan miedzi pięciowodny) 

0,3 mg; Żelazo (3b103 siarczan żelaza II jednowodny) 200,0 mg; Cynk (3b603 tlenek cynku) 

89,0 mg; Kobalt E3 (3b304 powlekany granulowany węglan kobaltu (ll)) 1,1 mg; Selen 

(3b801 selenin sodu) 0,1 mg; Jod (3b202 jodan wapnia bezwodny) 2,2 mg.

DODATKI: zawartość w 1 kg: witaminy i prowitaminy: 

Wit. A (3a672a) (octan re�nylu) 19 800 j.m.; Wit. D3 (3a671) 4 400 j.m.; Wit. E (3a700) 

(octan all-rac-alfa-tokoferylu) 100 mg; Biotyna (3a880) 330 mcg.

SKŁAD: 

Surowce ekstrudowane: kukurydza -chrupka, poekstrakcyjna śruta rzepakowa, pszenica, 

siemię lniane, susz z jabłek, bielmo ostropestu; jęczmień mikronizowany, poekstrakcyjna 

śruta sojowa; melasa buraczana, fosforan dwuwapniowy; węglan wapnia; chlorek sodu; 

drożdże i ich części uzyskiwane z Saccharomyces cerevisiae.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 

Białko surowe 18,5%, Tłuszcz surowy 4,00%; Włókno surowe 4,00%; Popiół surowy 7,00%; 

Wapń 1,40%; Fosfor 0,90%; Sód 0,20%; Magnez 0,25%.

ZALECANE STOSOWANIE:

0,1-0,3 kg/szt dziennie uzupełnione 

paszami objętościowymi.



ierwszym i zarazem szczególnie trudnym okresem w życiu zwierząt jest okres wzrostu i rozwoju. To on decyduje Po przyszłej wydajności a tym samym opłacalności produkcji. Wiedząc o tym że zwierzęta rodzą się 

z niewykształconymi przedżołądkami, a cały proces trawienia przebiega tak samo jak u zwierząt monogastrycznych 

nie możemy żywić ich tymi samymi paszami co zwierzęta dorosłe.

Stosując pierwsze pasze zarówno dla jagniąt jak i dla koźląt powinniśmy szczególną uwagę zwrócić na jej strawność. 

Często obserwujemy, że mieszanki treściwe dla tej grupy technologicznej zawierają te same składniki i tak samo 

przygotowane jak dla zwierząt dorosłych. Dotyczy to zarówno komponentów zbożowych jak i białkowych. Mając na 

uwadze możliwości technologiczne oraz wiedzę dotyczącą żywienia i fizjologii trawienia postępowanie takie jest jak 

najbardziej niewłaściwe. Wiadomo, że im wyższe są dzienne przyrosty masy ciała jagniąt i koźląt, tym wyższa będzie 

produkcja mleczna i mięsna zwierząt dorosłych. Można powiedzieć, że dobry start to bardzo dobra inwestycja 

w przyszłość. Doskonałym rozwiązaniem w tym przypadku jest starter chrakteryzujący się wysoką strawnością. 

Jak powszechnie wiadomo dokarmiając nasze zwierzęta paszami treściwymi często obserwujemy u nich wzdęcia. 

Jest to w głównej mierze spowodowane skarmianiem znacznych ilości mieszanek treściwych o ograniczonej 

strawności. Pokarm ten zalega w przewodzie pokarmowym – nie jest trawiony i wchłaniany efektem, czego są 

wspomniane problemy zdrowotne. Dzieje się tak ponieważ zwierzęta w tym okresie nie mają jeszcze w pełni 

wykształconego układu enzymatycznego. Część hodowców by tego uniknąć celowo ogranicza dostęp do mieszanek 

treściwych. Jest to poniekąd bezpieczne pod względem potencjalnych problemów zdrowotnych jednak 

nieakceptowalne pod względem produkcyjnym. Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie surowców w o wysokiej 

strawności, które są bezpieczne, a zarazem gwarantują uzyskanie wysokich wyników produkcyjnych. Produktem, 

który gwarantuje bezpieczeństwo zdrowotne oraz wysokie wyniki produkcyjne jest CHRUPKA- pasza dla jagniąt 

i koźląt.

· pasza o właściwościach prozdrowotnych

Korzyści i zalety:
· wysoka smakowitość, strawność i przyswajalność 

(surowce poddane procesowi ekstruzji i mikronizacji)

· wysokie przyrosty i niska konwersja paszy

· małe prawdopodobieństwo wzdęć

· produkt z naturalnych surowców


