
JOSERA FOHLEN & STUTE 
Lietošanai dzīvniekiem 
Viegli sagremojama papildbarība (muslis) grūsnām un laktējošām ķēvēm, kā arī 
kumeļiem no 2 mēnešu līdz 1 gada vecumam. 
Barības devas optimizēšanai, lai nodrošinātu grūsno ķēvju (no 8 grūsnības mēneša) un 
laktējošo ķēvju un augošu kumeļu organisma paaugstinātās prasības nodrošinājumā ar 
augstvērtīgu proteīnu, minerālvielām un aminoskābēm.  
 
Sastāvs : miežu pārslas hidrotermiski apstrādātas 26%, kukurūzas pārslas, hidrotermiski 
apstrādātas 21%, sojas pupiņu milti 19%, ekstrudēti linsēklu rauši 9.7%, cukurbiešu 
melase 6.3 %, ābolu drabiņas 3.9%, kviešu klijas 3.7%, raugs 2,3%, kukurūzas ciete 
2,2%, kalcija karbonāts 1,7%, vājpiena pulveris 0,4%, rafinēti augu tauki 0.4%. 
Analītiskie komponenti (%): kopproteīns 18%, kopeļļas un tauki 5.2%, koppelni 7.5%, 
kopšķiedra 7%, kalcijs 1.2%, fosfors 0,8%, nātrijs 0,6%, magnijs 0,2%, lizīns 0,85%, 
metionīns 0.3%.  
Uzturfizioloģiskās piedevas (1 kg): Vitamīns A 32500 SV (E672), Vitamīns D3 2800 SV 
(E671), Vitamīns E 230 mg (E 3a700), Vitamīns B1 12 mg,  Vitamīns B2  6 mg, Vitamīns 
B6 6 mg (E 3a831),  Vitamīns B12 46 mkg,  Vitamīns K3 2 mg, Folijskābe 2 mg, Ca 
pantotenāts 23 mg, Niacīns 42 mg,  Biotīns 925 mkg,  Holīna hlorīds 460 mg, Dzelzs 170 
mg (dzelzs (II) sulfāts, monohidrāts, E1), Cinks 110 mg (cinka II oksīds, E6), Mangāns 
110 mg (mangāna(II) oksīds, E5), Varš 20 mg (vara II sulfāts, E4), Varš 10 mg (vara 
glicīna helāta hidrāts, E4), Jods 0.9 mg (kalcija jodāts, E2), Selēns 0.37 mg (nātrija 
selenīts, E8).       
Lietošana. 
Izbarot kopā ar augstvērtīgu sienu un minerālbarību Josera Joker Mineral. Var izbarot 
kopā ar auzām, ja nepieciešams. Ķēvēm vienmēr nodrošināt brīvi pieejamu laizāmo sāli. 
 
Ieteicamās dienas devas:  
Kumeļam 2-12 mēnešu vecuma (ar 600 kg paredzamo pieauguša zirga ķermeņa svaru): 
0,5-2,5 kg. 
Ķēvei ar 600 kg ķermeņa svaru, no 8. grūsnības mēneša līdz dzemdībām – 1,5 kg. 
1-3. laktācijas mēnesī 4 kg, 4.-5. laktācijas mēnesī 4-2,5 kg. 
 
 
Tā kā papildbarība satur paaugstinātu vitamīnu un minerālvielu daudzumu, ir jāievēro 
ieteiktās dienas devas, lai izvairītos no šo vielu pārdozēšanas. 
    
Barības ražošanas sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma.   
 
Uzglabāt sausā, vēsā,  tumšā vietā.   
 
Fasējums 20 kg maisos.  
 
Ražotājs: Josera GmbH&Co (Vācija).   
Izplata: „BERTAS NAMS” SIA, Ventspils iela 50, Rīga; 80000060,      atz. Nr. aLV 019020 


