
   

LAIŽALAI, DRUSKOS 

 

Prekės pavadinimas Aprašymas Kaina be PVM PVM suma Kaina su PVM 

LEGUSAN pašaras elniams 

su natūraliu 

antihelmintiku 25kg 

 

 

Pašaras elniams su natūraliu antihelmintiku 

Sudėtis: Kviečiai; Kukurūzai; Išlukštentų sojų 

pupelių rupiniai (pagaminti iš genetiškai 

modifikuotų sojų pupelių); Monokalcio 

fosfatas; Natūralus antihelmintikas 

atrajotojams; Kalcio karbonatas; Natrio 

chloridas; Aliejus augalinis; Melasa; 

Vartojimas: Elniams vartoti 3 periodus po 10 

dienų su 21 dienų pertraukomis (Vartojimas 

10d. -Pertrauka 21d. -Vartojimas 10d.   –

Pertrauka 21d. –Vartojimas 10d.). Nešerti 

kitų rūšių gyvūnų nei nurodyta vartojimo 

aprašyme. 

Kokybės deklaravimo rodikliai: Analitinės 

sudedamosios dalys: Žali baltymai -15,00 %, 

Žalia ląsteliena - 5,80%, Neapdoroti aliejai ir 

riebalai - 3,30 %, Žali pelenai - 6,70 %, Kalcis-

1,00 %, Fosforas - 1,00 %, Natris - 0,20 %, 

Magnis - 0,20 %. Maistinai priedai: 

mikroelementų junginiai: E2 Jodas 

(Kalciojodatas) - 0,50 mg/kg, E3 Kobaltas 

(Kobalto sulfatas) - 0,20 mg/kg, E4 Varis Cu 

(Vario sulfatas) - 10,20 mg/kg, E5 Manganas 

Mn (Manganosulfatas, oksidas) - 51,00 

mg/kg, E6 Cinkas Zn (Cinko oksidas)-

56,00mg/kg, E8 Selenas Se (Natrio selenitas)-

0,30 mg/kg. Maistinai priedai: Vitaminai, 

provitaminai ir panašaus poveikio gerai 

apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos: 

E672 Vitaminas A-82000 TV/kg, E671 

Vitaminas D3-1700 TV/kg, Vitaminas E(dl-

αtokoferilacetatas) - 60,00 mg/kg 

14,10 2,96 17,06 

 



   

Prekės pavadinimas Aprašymas Kaina be PVM PVM suma Kaina su PVM 

Druska 

Multi Lisal Se, 10kg 

 

 

''Multi - Lisal Se''- raudona laižomoji druska su 

mikroelementais. Tinka visiems gyvūnams. 

Be natrio chlorido, magnio (2000 mg/kg) šioje 

laižomoje druskoje yra kobalto (18 mg/kg), 

cinko (810 mg/kg), mangano (830 mg/kg), 

jodo   (100 mg/kg), seleno (10 

mg/kg). Tinkama elniams, danieliams, 

melžiamoms karvėms ir penimiems galvijams, 

avims, ožkoms, arkliams. Laižydamas gyvūnas 

įsisavina dalį būtiniausių makro - mikro 

elementų. Druska didina seilėtekį, dėl to 

galvijas daugiau suėda pašaro ir išgeria 

vandens. 

3,50 0,74 4,24 

Laižalas Universal Eimer 

25kg Josera 

 

 

JOSERA Universaleimer – tai pilnavertis, gero 

skonio laižalas kibire, skirtas visų rūšių 

gyvuliams aprūpinti mineralinėmis 

medžiagomis. JOSERA Universaleimer – tai 

suaugusiems galvijams, avims, ožkoms, 

elniams, danieliams, laukiniams gyvūnams ir 

arkliams tinkamas aukštos kokybės mineralinis 

pašaras. Produktas pateikiamas kibire laižyti 

skirtos masės pavidalu, yra ypač atsparus 

atmosferos poveikiui ir ilgai nepakeičia skonio. 

Todėl pirmiausia jį rekomenduojame naudoti 

pievoje ganomiems galvijams, kai reikia 

patenkinti jų mineralų ir mikroelementų 

poreikį.  

Be to, produkto sudėtyje nėra vario, todėl jo 

galima duoti elniams, danieliams, avims, 

ožkoms ir laukiniams gyvūnams. 

42,89 9,01 51,90 

Mineralinio papildo 

briketas miško žvėrims 5kg 

 

Mineralų trūkumas žvėrims yra dažnas 

reiškinys mūsų miškuose. Žvėrys jaučia kalcio, 

natrio ir mikroelementų stygių. Briketas 

praturtina miško gyvūnų racioną vitaminais ir 

mineralais. Žvėrys būna sveikesni, kai gauna 

pakankamai maisto medžiagų. Žinoma, kad 

elniams gaunant tinkamą kiekį mineralų 

užauga dideli ir simetriški ragai. Briketas 

paliekamas gyvūnams pasiekiamoje vietoje 

šėrimo aikštelėje, kabinamas ant šakos ar 

5,60 1,18 6,78 
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paliekamas ant kelmo. Žiemos metu reiktų 

apsaugoti nuo apsnigimo. Žvėrys laižo briketą 

pagal poreikį. 

Druskos laižomasis 

briketas gyvuliams 5kg 

 

 

Laižomieji briketai skirti gyvulių  raciono 

papildymui. 

Sudėtis:mineralai(natrio chloridas, kalcis, 

magnis) 

1,74 0,36 2,10 

Melasa  6 kg 

 

 

Melasa – naudingas energijos šaltinis, kuris 

padeda vystytis didžiojo prieskrandžio 

mikroorganizmams. Taip pat ji vartojama 

pagrindinio pašaro skonio savybėms 

pagerinti, kad gyvuliai daugiau suėstų. 

 

3,64 0,76 4,40 

http://www.leguma.lt/

