
 

Pilnavertis pašaras augantiems šuniukams 
Šį pašarą sukūrėme specialiai visų dydžių jauniems šuniukams, kad atitiktų jų mitybos poreikius augimo 

periodo metu. Tobulas krakmolo paruošimas ir subalansuotas skaidulų kiekis skatina puikų pašaro virškinimą, 

pašarinių medžiagų įsisavinimą ir žarnyno sveikatingumą. Didelis baltymų kiekis (27%) skatina puikų ir 

subalansuotą raumenų masės augimą. Sudėtyje esantis kalcis, fosforas ir vitaminas D3 stiprina dantis ir kaulus.   

Sudėtis 
Dehidratuota mėsa (vištiena 18% ), kukurūzai, pilno grūdo kietieji kviečiai, gyvulinės kilmės riebalai, 

džiovintas runkelių minkštimas (1,5%, mineralai, saldžiųjų kaštonų ekstraktas (0,1%) ir vitaminai.  

Analitinė sudėtis 

Žalių baltymų  27,0% 

Aliejų ir žalių riebalų  16,0% 

Žalios ląstelienos 3,0% 

Žalių pelenų  9,0% 

Pašarų priedai 1 kg: 

Pašariniai priedai: 
vitamino A (retinilo acetato) 16.500,00 TV; vitamino D3  930,00 TV; vitamino E (alfa tokoferolio acetato) 

100,00 mg; vitamino B1 (tiamino hidrochlorido) 3,30 mg; vitamino B2 (riboflavino) 5,29 mg; niacinamido 

49,57 mg; kalcio-D-pantotenato 13,22 mg; vitamino B6 (piridoksino hidrochlorido) 3,97 mg; folinės rūgšties 

1,48 mg; vitamino B12 (cianokobalamino) 0,10 mg; biotino 0,26 mg; vitamino K3 (manadiono natrio bisulfito) 

2,64 mg; cholino chlorido 730,00 mg; kalio jodido 1,73 mg; E1 geležies karbonato (geležies 82,43 mg) 171,02 

mg; E4 vario sulfato penhidrato (vario 11,59 mg) 45,45 mg; E5 mangano oksido (mangano 23,10 mg) 29,84 

mg; E6 cinko oksido 81,95 mg; E8 natrio selenito (seleno 0,13 mg) 0,28 mg; lizino (technologiškai gryno L-

lizino monohidrochlorido) 530,00 mg. 

Technologiniai priedai: 
antioksidantai, konservantai. 

PRIVALUMAI 

Optimalus augimas, geras kaulų ir raumenų vystymasis 

Sudėtyje esantis runkelių minkštimas užtikrina nepriekaištingą virškinimą 

Kalcis fosforas ir vitaminas D3 stiprina kaulus ir dantis 

 

ŠĖRIMO NORMOS 

 

Šuns dydis Miniatiūrinis Mažas Vidutinis Didelis Gigantas 

Šuns svoris (kg) 1-5 5-10 10-25 25-45 45-90 

Šuniukai 1,5-2 mėn. 

amžiaus (g/d.) 

20-75 60-125 105-245 205-335 280-565 

Šuniukai 2-3 mėn. 

amžiaus (g/d.) 

20-95 75-160 125-320 245-430 280-565 

Šuniukai 3-5 mėn. 

amžiaus (g/d.) 

30-100 95-170 160-335 320-490 335-725 

Šuniukai 5 -8 mėn. 

amžiaus (g/d.) 

30-120 100-200 170-395 335-635 490-1070 

Šuniukai 8-12 mėn. 

amžiaus (g/d.) 

35-120 110-200 185-395 370-635 610-1070 

 

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.  

Pakuotės dydis: 20 kg. 

Gamintojas: Meridiana Agri s.rl., Italija.      

Tiekėjas: UAB "PARTNERVETAS“ V. Maciulevičiaus g. 51, LT 04310 Vilniaus m. Tel.: 8 5 2034 257                  

Tiekti į apyvartą kombinuotuosius pašarus įregistravimo  Nr.: r LT KPT 250840 

 

 



 

 


