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Zawartość 

En. Met. MJ. 15,60 

Białko og. % 19,50 

Laktoza 11,00 

Włókno og.% 2.45 

Wapń        % 0,65 

Fosfor       % 0,64 

Sód          % 0,22 

Lizyna       % 1,60 

Metionina% 0,52 

Treonina  % 1,07 

Tryptofan % 0.27 

Wit A       jm 16000 

Wit  D 3   jm 2000 

Wit E       mg 180 

Wit C 200 

Wit K 3    mg 5 

Wit B 1    mg 3 

Wit B 2   mg 8 

Wit B 6    mg 5 

Wit B 12  mcg 0,12 

Kwas nikotyn  35 

Pantotenian Ca  25 

Kwas foliowy mg 2 

Chlorek choliny 300 

Biotyna   mcg 0,2 

Fe            mg 100 

Zn           mg 120 

Mn          mg 100 

Cu           mg 150 

J              mg 1,5 

Se            mg 0,4 

Kwasy MFCA + 

Probiotyk  + 

Betaglukanaza/ 
ksylanaza + 

Fitaza FTU + 

Zakwaszacz + 

WIMA WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW 

KRUSZWICA UL. NADGOPLAŃSKA 5  

TEL./FAX 052 353 48 20 

Wabito to pierwszy  prestarter przeznaczony dla prosiąt od 3 dnia życia. 
Myślą przewodnią przy  tworzeniu tego produktu było zapewnienie możliwie 
najwyższego pobrania paszy przez prosięta przy maciorze. Atrakcyjny smak, 
zapach i niepowtarzalna struktura produktu ma zachęcić prosięta do nauki 
jedzenia pokarmu stałego. 
Sypka struktura poprawia pobranie paszy, co pozwala słabszym prosiętom na 
szybkie  uzupełnienie ewentualnych niedoborów wynikających z rywalizacji o 
mleko matki  lub pozwala na rozwiązanie problemów związanych 
z bezmlecznością u maciory. Istotnie wpływa to na wyrównanie miotu. 
Dzięki specjalnemu procesowi technologicznemu WABITO ma swoistą 
strukturę i przylepia się do ryjków prosiąt zmuszając prosięta do oblizywania 
się, prowadząc do dalszego samodzielnego pobrania paszy. 
WABITO łączy zalety pasz sypkich, granulowanych i ekstrudowanych -
odpowiadając na pytanie hodowców, która postać prestarteru jest 
efektywniejsza, sypka czy granulowana.  

 Stosując WABITO uzyskujemy dużo lepszy dzienny przyrost masy ciała 
i bardzo szybki i zdrowy rozwój przewodu pokarmowego 

 Dzięki WABITO prosięta są lepiej przygotowane do odsadzenia 

 WABITO można podawać od pierwszych dni życia do momentu 
odsadzenia – można mieszać z paszą odsadzeniową lub 
wykorzystywać produkt jako posypkę 

Zawiera: 

 bardzo wysoki poziom  laktozy  

 kwasy tłuszczowe krótko i średnio łańcuchowe 

 bakterie probiotyczne  

 kompleks enzymów dla prosiąt 

 witaminę C  

 surowce najwyższej jakości  

 


