
JOSERA KRAUT & RÜBEN STRUKTUR 
 
Lietošanai dzīvniekiem. Papildbarība zirgiem, īpaši ar jutīgu gremošanas sistēmu, 
un vielmaiņas traucējumiem. 

 
Papildbarība, kuras pamatā ir dabīgu ganību uztura koncepts. Nesatur 

graudaugus, ar samazinātu cietes un cukura daudzumu. Satur daudz minerālvielu 
un šķiedrvielu. Piemērota zirgiem ar vielmaiņas traucējumiem, kā arī ar noslieci uz 
aptaukošanos. Šķiedrvielas palielina sāta sajūtu, sekmē zarnu mikrofloras darbību 
un novērš gremošanas traucējumus. Sastāvā esošie burkāni, drabiņas un garšaugi 
veicina zirga veselību.  Minerālvielas, alus raugs un drabiņas sekmē ādas , 
apmatojuma veselību un nagu stiprību. Eļļas augu rauši, mārdadža eļļa un zirņu 
pārslas satur vērtīgas taukskābes. Sastāvā iekļautas vērtīgas neaizvietojamās 
aminoskābes optimālai muskuļu vielmaiņai.  

Papildbarībā ir optimāls minerālvielu, vitamīnu un mikroelementu daudzums, 
kas aktivizē un veicina pareizu vielmaiņu.  
 
Sastāvs: lucernas milti 33,8%,  žāvēts ābolu mīkstums 13,5%, saulespuķu rauši 
12,2%, linu rauši 11,1%, sakaltēta lucerna 10,2%, kaltēta ceratonija 5%, īstā 
mārdadža eļļa 4,5%, saulespuķu sēklas 2,3%,  kaltēti burkāni 2%, melase 1,2%, 
kaltētas augu daļas (kaltētas vilkābeļu, mārdadža, artišoka, pieneņu lapas), zirņu 
pārslas 0,9%,  kalcija karbonāts 0.6%, dikalcija fosfāts 0,6%,  nātrija hlorīds 0.5%, 
alus drabiņas 0,4%, alus raugs 0,3%, magnija oksīds 0.3%. 
Analītiskie koponenti (%): Kopproteīns 16.2,  Kopeļļas un tauki 7.6, kopšķiedra 19,  
koppelni 8.7,  ciete 0,4, cukuri 3,8, Kalcijs 1.3, Fosfors 0.55, Nātrijs 0.25, Magnijs 
0.35, Maiņas enerģija 10.4 MJ/kg, sagremojamais proteīns 12,4%, lizīns 8,1% . 
Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg- vitamīni 3a: Vitamīns A (3a672a)  8000 SV,  
Vitamīns D3  (3a671) 800 SV, Vitamīns E (3a700) 150 mg,  Vitamīns B1  (3a821) 
17.5 mg,  Vitamīns B2 17.5 mg, Vitamīns B6 (3a831) 15 mg,  Vitamīns B12 150 
mkg,  niacīns (3a314) 100 mg,  kalcija-d-pantotenāts (3a841) 50 mg,  folijskābe 
(3a316) 14 mg, biotīns (3a880)  1000 mkg; holīna hlorīds (3a890) 250 mg; 
mikroelementi 3b:  Cinks (cinka glicīna helāta hidrāts, 3b607) 107.5 mg, Cinks 
(cinka oksīds, 3b603) 107.5 mg, Mangāns (mangāna(II) oksīds, 3b502) 100 mg,  
Varš   (vara glicīna helāta hidrāts, 3b413) 25 mg, Varš   (vara sulfāta pentahidrāts, 
3b405) 25 mg, Jods (kalcija jodāts, 3b202) 2.2 mg, Selēns (nātrija selenīts, 3b801) 
0.9 mg. 
 
Lietošana: Barības devā jāiekļauj pietiekami daudz siena – vismaz 1.5kg/ 100kg 
dzīvmasas dienā.  
Atbilstoši fiziskajai slodzei   - deva apm. 150- 400 g uz 100 kg dzīvsvara dienā. Ja 
deva sasniedz 2 kg dienā, lielie zirgi ir nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem 
vitamīniem un minerālvielām. Mazākas dienas  devas gadījumā barības devā 
papildus jāiekļauj Josera Kraut & Ruben Mineral vai Josera Joker Mineral. 
Nodrošināt, lai  zirgam ir brīvi pieejama laizāmā sāls. 1 litrs papildbarības atbilst 
apm. 470 g. 
 
Piezīme. Tā kā papildbarība satur paaugstinātu vitamīnu un minerālvielu 
daudzumu, ir jāievēro ieteiktās dienas devas, lai izvairītos no šo vielu 
pārdozēšanas. 
 
Barības ražošanas sēriju un derīguma termiņu skatīt uz iepakojuma. Glabāt sausā, 
vēsā vietā. Fasējums 15 kg maisos. 
Ražotājs: Josera petfood GmbH (Vācija) www.josera.de , aDE-NI-2-00076 
Izplata: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga, LV1002; tālr. 80000060, reģ. 
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