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Classic JosiCat

Classic Ieteicamā barības dienas 
deva

2 - 3 kg 40 - 55 g

3 - 4 kg 55 - 80 g

4 - 5 kg 70 - 90 g

5 - 7 kg 80 - 120 g

JosiCat Ieteicamā barības dienas 
deva

2 - 3 kg 45 - 65 g

3 - 4 kg 60 - 85 g

4 - 5 kg 75 - 95 g

5 - 7 kg 85 - 130 g

Lūdzu ņemiet vērā, ka minētā ieteicamā barības dienas deva ir aptuvena, tās apjomu ietekmē kaķa 
kondīcija un aktivitāte.

Pastāvīgi nodrošināt kaķim pieejamu svaigu dzeramo ūdeni .

IETEICAMĀ BARĪBAS DIENAS DEVA

Analītiskie komponenti:
Kopproteīns %  29,5  27,5

Kopeļļas un tauki %  13,5  9,0

Kopšķiedra %  2,2  2,7

Koppelni %  7,5  7,5

Kalcijs %  1,4  1,5

Fosfors %  1,2  1,0

Maiņas enerģija*: MJ/kg  15,0  13,9
UZTURFIZIOLOĢISKĀS PIEDEVAS 1 KG:
Vitamīns A S.V./kg 18000  15000

Vitamīns D3 S.V./kg 1800  1500

Vitamīns E mg/kg 200  100

Folijskābe mg/kg 5  5

Pantotēnskābe mg/kg 50  50

niacin mg/kg 120  120

Biotīns µg/kg 350  250

taurin mg/kg 1330  1000

Dzelzs (dzelzs sulfāts, monohidrāts)       mg/kg 160 140

Cinks (cinka glicīna helāts, hidrāts) mg/kg 135  120

Mangāns (mangāna (II) oksīds) mg/kg 14 12

Varš (vara glicīna helāts, hidrāts) mg/kg 15 15

Jods (kalcija jodāts) mg/kg 1,80 1,50

Selēns (nātrija selenīts) mg/kg 0,2 0,20
Tehnoloģiskās piedevas: Antioksidants: dabīgas izcelsmes tokoferols
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Analītiskie komponenti:
Kopproteīns %  29,0

Kopeļļas un tauki %  17,0

Kopšķiedra %  2,3

Koppelni %  7,0

Kalcijs %  1,5

Fosfors %  1,0

Nātrijs %  0,4

Maiņas enerģija*: MJ/kg  16,3

                                                                kcal/kg 3894
UZTURFIZIOLOĢISKĀS PIEDEVAS 1 KG:
Vitamīns A S.V./kg 18000

Vitamīns D3 S.V./kg 1800 

Vitamīns E mg/kg 220 

Pantotēnskābe mg/kg 50 

Folijskābe mg/kg 5 

Biotīns µg/kg 1000 

Dzelzs (dzelzs sulfāts, monohidrāts)      mg/kg 250 

Cinks (cinka glicīna helāts, hidrāts) mg/kg 200

Mangāns (mangāna (II) oksīds) mg/kg 20 

Varš (vara glicīna helāts, hidrāts) mg/kg 20

Jods (kalcija jodāts) mg/kg 2,5  

Selēns (nātrija selenīts) mg/kg 0,3

Family IETEICAMĀ BARĪBAS DIENAS DEVA
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Tehnoloģiskās piedevas: Antioksidants: dabīgas izcelsmes tokoferols

weight 6.-9. grūsnības nedēļa

5 kg    130 – 140 g
10 kg 230 – 250 g
20 kg 420 – 440 g
30 kg 590 – 620 g
40 kg 740 – 760 g
60 kg 1050 – 1120 g
80 kg 1250 – 1400 g

Family grūsnām un zīdošām kucēm

Family kucēniem

Paredzamais 
pieauguša
dzīvnieka 

svars*

Vecums (nedēļas)
3 – 4 5 – 8 > 8

5 kg  20 – 35 g  35 – 60 g

JOSERA
Kids,  

MinisBest,
SensiJunior vai 

Junior

10 kg  40 – 80 g 80 – 140 g
20 kg  60 – 120 g 140 – 230 g
30 kg  80 – 200 g 200  – 300 g
40 kg  100 – 260 g 260 – 420 g
60 kg  120 – 280 g 300 – 550 g
80 kg  150 – 340 g 340 – 500 g

Norādīta ir ieteicamā barības dienas deva
* Tabulā minēts paredzamais pieauguša suņa svars.

Analītiskie komponenti:
Kopproteīns %  26,0 25,0  25,0  25,0

Kopeļļas un tauki %  13,5  15,0  17,0 13,0

Kopšķiedra %  2,5  2,5  2,5  2,5

Koppelni %  7,0  9,2  7,0  7,0

Kalcijs %  1,4  2,0  1,4  1,4

Fosfors %  1,0  1,2  1,0  1,0

Maiņas enerģija*: MJ/kg  15,6  16,0  16,1  15,6

                                                                kcal/kg 3721 3816 3840 3452
UZTURFIZIOLOĢISKĀS PIEDEVAS 1 KG:
Vitamīns A S.V./kg 13000 13000 12000 13000

Vitamīns D3 S.V./kg 1300 1300 1200 1300 

Vitamīns E mg/kg 150 150 130 150 

Dzelzs (dzelzs sulfāts, monohidrāts)       mg/kg 180 180 175 200 

Cinks (cinka glicīna helāts, hidrāts) mg/kg 160 160 150 160

Mangāns (mangāna (II) oksīds) mg/kg 16 16 15 16 

Varš (vara glicīna helāts, hidrāts) mg/kg 20 20 18 20

Jods (kalcija jodāts) mg/kg 2,0  2,0  1,9  2,0  

Selēns (nātrija selenīts) mg/kg 0,25 0,25 0,23 0,25

Junior Regular Active Sensitive

Tehnoloģiskās piedevas: Antioksidants: dabīgas izcelsmes tokoferols

IETEICAMĀ BARĪBAS DIENAS DEVA

Junior* Vecums (mēnešos)
2 - 3 4 5 - 6 7 - 12 13 - 20

  5 kg   80 - 100 g 100 - 120 g 120 - 130 g
10 kg 150 - 160 g 170 - 200 g 200 - 220 g
20 kg 250 - 270 g 280 - 340 g 340 - 360 g 360 - 400 g
35 kg 400 -450 g 450 - 500 g 500 - 525 g 525 - 570 g
60 kg 550 - 600 g 600 - 720 g 720 - 850 g 850 - 1000 g 1000 - 1200 g
80 kg 680 - 800 g 800 - 940 g 940 - 1000 g 1000 - 1200 g 1200 - 1300 g

Norādīta ir 
ieteicamā 
barības dienas 
deva

* JOSERA 
Junior:
Tabulā minēts 
paredzamais 
pieauguša suņa 
svars 

Sensitive Ieteicamā barības dienas 
deva

5 kg    90  - 120 g
10 kg 160 - 210 g
20 kg 250 - 330 g
35 kg 360 - 450 g
40 kg 470 - 600 g
60 kg 580 - 730 g

Active Ieteicamā barības dienas 
deva

5 kg   90 - 110 g
10 kg 140 - 170 g
20 kg 210 - 270 g
35 kg 310 - 390 g
40 kg 440 - 560 g
60 kg 530 - 680 g

Regular Ieteicamā barības dienas 
deva

5 kg  80 - 115 g
10 kg 150 - 195 g
20 kg  230  - 300 g
35 kg  330 - 410 g
60 kg  450 - 580 g
80 kg  560 - 700 g
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Grūsnai kucei:
Lūdzu ņemiet vērā, ka nepieciešamais barības apjoms 
grūsnības pēdējā trešdaļā, ir atkarīgs no šķirnes 
(dzīvnieka izmēra) un prognozētā kucēnu skaita metienā. 
Tomēr, lai izvairītos  no iespējamām veselības problēmām 
dzemdību laikā, un laktācijas traucējumiem, ir jācenšas 
novērst kuces pārbarošanu.

Zīdošai kucei:
Ja nepieciešams, barību var dot neierobežotā daudzumā 
(ad libitum).Nepieciešamo barības daudzumu jānosaka 
saskaņā ar kucēnu skaitu metienā un kuces piena 
pietiekamību.

SIA Bertas Nams
Ventspils iela 50
Rīga, LV-1002

Klientu bezmaksas tālrunis 80000060
www.josera.lv

Nesatur mākslīgās krāsvielas, aromātvielas un konservantus 



Junior (26/14)
Augšanai un attīstībai

Regular (25/15)
Piemērota barība katram sunim 

 Īpašs sastāvs, piemērots kucēniem  
 un jauniem, augošiem    
 suņiem 

 Satur visas nepieciešamās    
 sastāvdaļas optimālai suņa    
 kaulu un muskuļu attīstībai 

 Īpašais kalcija un fosfora    
 īpatsvars nodrošina vienmērīgu    
 suņa augšanu 

 Junior dod pamatu ilgai un veselīgai  
 suņa turpmākai dzīvei 
 

Pilnvērtīga barība augošiem suņiem 
Izejvielas: graudaugi, gaļa un dzīvnieku izcelsmes 
blakusprodukti, eļļas un tauki, augu izcelsmes blakus-
produkti, minerālvielas.

 Regular ir universāla pie-   
 lietojuma barība visām suņu    
 šķirnēm 

 Paredzēta pieaugušiem vidēji    
 aktīviem suņiem 

 Sabalansēts sastāvs, lai suns    
 justos paēdis un vesels 

Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem 
Izejvielas: kukurūza; mājputnu gaļas milti; mājputnu 
tauki; biešu graizījumi; gaļas un kaulu milti; dzīvnieku 
izcelsmes proteīns, hidrolizēts; nātrija hlorīds.

Active (25/17)
Enerģija un spēks

 Īpašais sastāvs piemērots ļoti    
 aktīviem suņiem 

 Active satur daudz vielmaiņas    
 enerģijas avotu 

 Aktīvu suņu barošanai un    
 suņiem veseļošanās periodā 

 Visu šķirņu suņiem 

Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem 
Izejvielas: mājputnu gaļas milti; kukurūza; kukurūzas 
milti; rīsi; mājputnu tauki; biešu graizījumi; hidrolizēts 
mājputnu proteīns; nātrija hlorīds.

Sensitive (25/13)
Viegli sagremojama barība 

 Barībā pievienota putnu gaļa kā    
 vienīgais dzīvnieku izcelsmes 
 avots, un rīsi; tā ir piemērota    
 suņiem ar jutīgu gremošanas 
 sistēmu 

 Sastāvdaļas ir īpaši viegli    
 sagremojamas 

 Sensitive paredzēta visu šķirņu    
 suņiem 

 Barība piemērota visiem    
 pieaugušiem suņiem, jo īpaši suņiem 
 ar jutīgu gremošanas sistēmu 

Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem 
Izejvielas: kukurūza; mājputnu gaļas milti; rīsi; 
mājputnu tauki; biešu graizījumi; hidrolizēts mājputnu 
proteīns; nātrija hlorīds.

Iepakojuma izmērs: 20 kg

Iepakojuma izmērs: 20 kg

Iepakojuma izmērs: 20 kg

  Iepakojuma izmērs: 20 kg

Classic
JOSERA Classic ar putnu gaļu un augstas kvalitātes zivi.  

Zivis ir optimāla barības sastāvdaļa mazajiem gardēžiem. 

Barības sastāvdaļas nodrošina skaistu apmatojumu un ādas 
veselību.

JOSERA Classic ir viegli sagremojama un ar piemērotu 
sastāvu ikdienas barošanai.

 
Pilnvērtīga Premium barība kaķiem ar garšīgu zivi 

JosiCat
JOSERA JosiCat ir garšīga barība ar augstu gaļas 
īpatsvaru, paredzēta pieaugušiem kaķiem ar vidēju aktivitāti.

JOSERA JosiCat nodrošina Jūsu kaķi ar pilnvērtīgu ik-
dienas uzturu, kurā ir visas nepieciešamās uzturvielas 
veselīgai dzīvei.

 
Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem

Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem
Izejvielas: Labības produkti, gaļa un dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, eļļas 
un tauki, augu izcelsmes blakusprodukti, zivis un zivju blakusprodukti (4%), 
minerālvielas.

Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem
Izejvielas: graudi, gaļa un dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, eļļas un tauki, 
augu izcelsmes blakusprodukti, minerālvielas.

Iepakojuma izmērs: 4 kg, 10 kg Iepakojuma izmērs: 4 kg, 10 kg

JOSERA  ir augstas kvalitātes dzīvnieku barības ražotājs 
ar vairāk kā 70 gadu ražošanas pieredzi. Mēs esam vidēja 
lieluma ģimenes uzņēmums, kas atrodas Bavārijā (Vācijā). 
Mūsu darbības pamatā ir atbildība par līdzcilvēkiem, 
dzīvniekiem, apkārtējo vidi un nākošajām paaudzēm. Šī 
atbildība ir daļa no mūsu uzņēmuma vīzijas.

Sadarbībā ar zinātniekiem un dzīvnieku turēšanas 
speciālistiem, mūsu darbinieki izstrādā un ražo augstākās 
kvalitātes dzīvnieku barības produktus, atbilstoši 
visaugstākajām kvalitātes prasībām, un izmantojot 
ilgtspējīgas ražošanas metodes. Mūsu ražotās barības 
suņiem un kaķiem, satur tikai augstvērtīgas un dabīgas 
sastāvdaļas. Mūsu produkcijas ražošanā netiek izmatotas 
ģenētiski modificētas izejvielas, kvieši, soja, mākslīgās 
krāsvielas, aromātvielas un konservanti. Gaļa, kas tiek 
izmantota mūsu produktu ražošanā, tiek iegūta tikai no 
dzīvniekiem, kuri ir atzīti izmantošanai cilvēku pārtikā.

JOSERA produkti vienmēr ir visaugstākās kvalitātes 
barošanas risinājums Jūsu mīļdzīvniekam. Garantējam 
arī produktu izcilas garšas īpašības, sagremojamību un 
barības panesamību, jo visas ražošanā izmantotās izej-
vielas, kā arī gatavie produkti, tiek pastāvīgi pārbaudīti 

Pateicoties īpašajam sastāvam, JOSERA Family ir ļoti piemērota grūsnām un zīdošām kucēm, un kucēniem 
līdz 8 nedēļu vecumam. JOSERA Family barībā ir augsts proteīna līmenis un gaļas īpatsvars.

 Spēcina kuci grūsnības pēdējās nedēļās

 Kompensē enerģijas patēriņu laktācijas laikā

 Piemērota kā papildbarība kucēniem, sākot ar 4. dzīves nedēļu

Gadījumos, ja kuce neražo pietiekami daudz piena, iesakām papildus lietot barojošo   un 
garšīgo kuces piena aizvietotāju JOSERA Welpenstarter.

JOSERA Family: Pilnvērtīga barība kucēm un kucēniem
Izejvielas: mājputnu gaļas milti 36,0 %; rīsi; kukurūza; mājputnu tauki; kukurūzas milti; biešu; graizījumi; 
hidrolizēts mājputnu proteīns; kukurūzas glutens; kālija hlorīds; cigoriņu pulveris; nātrija hlorīds.

Family (29/17) 
Ar enerģiju bagāta barība kucēm un kucēniem

Iepakojuma izmērs: Family: 15 kg / Welpenstarter, spainītis: 2,5 kg

uzņēmuma laboratorijā, saskaņā ar visstingrākajām 
kvalitātes prasībām.

Papildus tam, JOSERA izmanto ilgtspējīgākās metodes 
produkcijas ražošanai, iepakošanai un  transportēšanai. 
Jau pašlaik, mēs izmantojam vienīgi “zaļo” elektroenerģiju, 
iegūtu  no atjaunojamajiem resursiem. Lai iegūtu videi 
draudzīgāku transporta risinājumu, JOSERA ražotne 
ar tiešu dzelzsceļa pieslēgumu ir pievie-nota kopējai 
dzelzsceļa sistēmai. Mūsu daudzstāvu noliktava pro-
dukcijas uzglabāšanai, ir izgatavota no vietēji iegūtiem 
ilgtspējīgas mežsaimniecības kokmateriāliem.

1989. gadā JOSERA nodibināja ERBACHER fondu, kurš 
visā pasaulē atbalsta vairāk kā 30 attīstības projektus 
lauksaimniecības reģionos. 

Ģimenes uzņēmums JOSERA – ERBACHER ir   radīts, 
lai dzīvniekiem nodrošinātu veselīgu barību, par iespējami 
zemāko cenu klientiem, vienlaikus rūpējoties par apkārtējo 
vidi. Kvalitātes kontrole ir mūsu ražošanas sistēmas 
svarīgs integrēts posms. JOSERA strādā, lai vienmēr atta-
isnotu Jūsu uzticību!


