VITO

specjalistyczna pasza powstała na bazie węglowodanów strukturalnych
(bezazotowych związków wyciągowych – NDF -włókno neutralne detergentowe:
hemiceluloza, celuloza, lignina)




pasza pozbawiona skrobi i innych cukrów prostych
stosowana u koni z nietolerancją glukozy i opornością insulinową
pomocna w przypadku ochwatu, mięśniochwatu, PSSM, choroby Cushinga

Zastosowanie:
Vito jest nowopowstałą, specjalistyczną paszą zawierającą śladowe ilości skrobi i
i innych cukrów prostych, przeznaczoną dla koni nie przyswajając ych i nie trawiących
łatwo strawnych węglowodanów (cukrów prostych) oraz dla tych, u których pojawiają
się choroby wywołane zaburzeniami przemiany materii jak ochwat, mięśniochwat,
PSSM (zaburzenia przemiany węglowodanów), choroba Cushinga (nadczynność
kory nadnerczy)
Wła ściwości:
Vito jest wysokiej jakości specjalistyczną paszą powstałą na bazie węglowodanów
strukturalnych (NDF), powstałą z myślą o żywieniu ubogim w cukry proste (skrobię).
Jest pozbawiona melasy i ziaren zbóż, wykazuje bardzo słabą reakcję glikemiczną i
insulinową. Dodatkowo zawiera w swoim składzie produkty fermentacji kwasu
mlekowego, płatkowany czosnek, marchew, lucernę oraz kompleks
witamin i składników mineralnych uwzględniający specyficzne zapotrzebowanie
organizmu. Bogata jest również w olej roślinny zawierający wartościowe kwasy
tłuszczowe omega-3 (alfalinolenowy, alfalino lowy)
Dawkowanie:
1. Wostrychprzypadkach (np. ochwat, mięśniochwat) – w przypadku zdiagnozowania
choroby, w początkowej fazie (przez ok. 2 miesiące) wystarcza z reguły podawanie
siana o wysokiej zawartości włókna (węglowodanów strukturalnych) + preparat
Huf-Regulator. W przypadku utraty wagi przez konia, należy niezwłocznie
rozpocząć podawanie paszy Vito:
małe konie (do 400 kg masy ciała) – ok.150-250 g/100 kg m.c./dzień
duże kone (od ok.400 kg masy ciała) – ok.200-400 g/100 kg m.c./dzień
tą dzienną dawkę należy podzielić na kilka
porcji (min.3)
plus siano (słoma) – 1,2 kg-1,5 kg/100 kg m.c. (najlepiej podać zmoczone
w celu wypłukania zawartości fruktanów?), rozdzielić na kilka porcji
w ciągu całego dnia
Huf-Regulator – 30g/100 kg masy ciała podzielić na dwie dawki w ciągu
dnia

2. Zapobiegawczo (np. PSSM, konie ze skłonnością do ochwatu) – w przypadku koni,
które już chorowały na PSSM, niebezpieczeństwo powtórnego zachorowania na tą
chorobę grozi przez całe życie. W zależności od wrażliwości danego konia na
PSSM zalecane jest zastąpienie codziennej, podstawowej dawki paszy
treściwej przez paszę Vito w 50%, a nawet w 100%.
Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku sposób żywienia należy omówić
z lekarzem weterynarii.
W przypadku szybkiego, nerwowego pobierania paszy przez konia lub przy
problemach z przeżuwaniem pokarmu oraz trawieniem zalecane jest namoczenie
paszy Vito na 15-20min (1 litr paszy Vito z 1 litrem wody) przed podaniem.
Analizaodżywcza:
białko surowe 10,6 %
białko og.str.
6,8 %
tłuszcz surowy 7,2 %
włókno surowe 19,0 %
popiół surowy
7,1 %
wapń
0,6 %
fosfor
0,3 %
sód
0,3 %
magnez
0,3 %
lizyna
0,5 %
metionina
0,2 %
skrobia
6,8 %
pozostały cukier 3,9 %
zawartość energetyczna 11,00 MJ energii str.

Zawartośćw1kg:
witamina A
19 800
witamina D3
900
witamina E
270
witamina C
45,0
witamina B1
14,0
witamina B2
5,5
witamina B6
7,5
witamina B12
28,0
witamina K3
3,5
biotyna
500,0
kwas foliowy
4,7
chlorek choliny
180
pantotenian wapnia
11,0
kwas nikotynowy
20,0
żelazo
220,0
miedź
25,0
cynk
110,0
mangan
120,0
kobalt
0,35
jod
0,80
selen
0,50
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