LIKIT
– Lielbritānijā populārākās zirgu rota"lietas.
Bieži vien dažādu iemeslu dē$ zirgi stallī pavada dienas lielāko da$u. Tiem nav iespējas
pilnvērtīgi sazināties ar citiem zirgiem un sevi nodarbināt, tāpēc rodas dažādi sta$$a
netikumi jeb anormāla uzvedība – gaisa rīšana, koka graušana, aušana, ap$ošana pa
boksu u.c.. LIKIT rota$lietas un garlaicības “novērsēji” palīdz uzlabot zirga turēšanas
apstāk$us, kamēr tas atrodas stallī.
- izklaidē un nodarbina zirgu, kamēr tas atrodas boksā
- samazina garlaikošanos
- rekomendē mainīt garšas un rota$lietas novietojumu, lai veicinātu zirga interesi spēlēties
- palīdz novērst nelāgu ieradumu veidošanos
- dažādas rota$lietu grūtības pakāpes (zirga meistarībai pieaugot, vēlams palielināt
rota$lietas grūtības pakāpi)
Likit laizāmrota$lieta satur 80% cukuru, taču uztraukumam nav pamata, ja vien netiek
pārkāpta dienas norma – 300 gr Likit, kas satur 240 gr cukura. Šī deva ir pielīdzināma 1
kg melasētu “čafu” vai 2,4 kg kocentrētās barības. Patiesībā zirga uzturā cukurs ir diezgan
daudz, piemēram, ar zāli zirgs uzņem dienā 1-2 kg cukura, bet ar sienu līdz pat 500 gr
cukura dienā. Cukurs arī nav vainojams pie zirga zobu problēmām, jo zirgs ēdot izdala $oti
lielu daudzumu siekalu un tā “noskalo” zobus, lai uz tiem nepaliktu cukura paliekas.

Nosaukums
Likit Holder
(rozā vai violets)
- lieliski piemērots
iesācējiem
- viegli salikt un lietot
- pārvietojams
Ja iespējams, pakārt, lai Likit
brīvi karātos (pie sta""a sijām vai
jumta pieskrūvējot ā&i). Vai nosiet
stri&i virs boksa stūra un pie tā
piesiet rota"lietu.

Grūtības pakāpe:
iesācējam

Cena ar PVN
EUR 15,95
+ nepieciešams
1 lielais Likit (EUR 5,95)

Nosaukums
Tongue Twister
(sarkans vai violets)
- divvirzienu kustība
- iespēja paaugstināt
grūtības pakāpi, lietojot
tikai vienu mazo Likitu
- vienā reizē var piedāvāt
divas garšas

Cena ar PVN
EUR 44,95
+ nepieciešams 1 vai 2
mazie Likit (EUR 3,95).

Rota"lietu var piestiprināt stallī
pie boksa sienas vai aplokā pie
dē"a.

Grūtības pakāpe:
amatieriem
Boredom Breaker
(sarkans vai rozā)
- zirgiem ar Likit lietošanas
pieredzi
- vairāku virzienu kustība
- dažādi izaicinājumi,
vairākas garšas un izmēri

EUR 44,95
+ nepieciešams 1 lielais
Likit (EUR 5,99) un 1 vai 2
mazie Likit (EUR 3,99)

Rota"lietu vēlams pakārt tā, lai
zirgam nebūtu iespēja to
piespiest pie boka sienām, jo tā
kustēsies un griezīsies, palielinot
grūtības pakāpi.

Grūtības pakāpe:
profesionā%iem
Lielais Likit (650 gr)
- ābolu
- +iršu
- burkānu
- piparmētru

EUR 5,95

Nosaukums
Mazais Likit (250 gr)

Cena ar PVN
EUR 3,95

- ābolu
- +iršu
- burkānu
- piparmētru

Lielo Likit multipaka
(3 x 650 gr)

EUR 16,95

- ābolu, banānu, +iršu

Likit Electro-bar
Ērti lietojamie kārumu
kubiciņi nodrošinās zirgu ar
nepieciešamajiem
elektrolītiem pirms vai pēc
slodzes. Likit Electro-bar
pievienota glikoze un
piparmētru e$$a. Ērti paņemt
līdzi uz sacensībām.
Lietošana: 2-4 gabaliņi
pirms vai pēc intensīvas
slodzes.

EUR 2,49

