
JOSERA JOKER MINERAL 
 
Lietošanai dzīvniekiem.  
 
Vitamīnu, minerālvielu un mikroelementu Premium papildbarība zirgiem.  
Piemērota lietošanai visiem zirgiem un ponijiem. 
 
Paredzēta iekļaušanai barības devā kopā ar sienu vai zaļbarību un spēkbarību.  
 
Josera Joker Mineral satur visas nepieciešamās minerālvielas, mikroelementus un 
vitamīnus optimālā daudzumā, kas vajadzīgs zirgam jebkurā aktivitātes un dzīves posmā. 
Josera Joker Mineral uzlabo vielmaiņu organismā un stiprina imunitāti. 
Ar Josera Joker Mineral, zirgs būs pietiekami apgādāts ar magniju, vitamīnu E, kas ir 
pamats stiprai muskulatūrai un pilda šūnu aizsargfunkcijas. Cinks un varš organisko 
savienojumu veidā nodrošina ādas, locītavu un kaulu veselību. Augstais biotīna saturs 
gādā par stipriem nagiem, elastīgu ādu un spožu spalvu.  
 
Papilbarība ir granulu formā, kas nodrošina vienkāršu un precīzu dozēšanu. 
 
Sastāvs : kukurūza 45.2%, kalcija karbonāts 15%, kalcija-nātrija fosfāts 13%, nātrija 
hlorīds 7.1%, melase 5%, magnija oksīds 6%, vitamīni un mikroelementi 6,1%, sūkalu 
pulveris 1,3%, rafinēti kokosa un palmu tauki 1,3% . 
 
Analītiskie koponenti (%): Magnijs 2.5, Kalcijs 10, Fosfors 2.5, Nātrijs 3.5.  
 
Uzturfizioloģiskās piedevas( 1 kg): Vitamīns A (E672) 400 000 SV,  Vitamīns D3 (E671) 
20000 SV, Vitamīns E (3a700) 6600 mg,  Vitamīns B1 350mg,  Vitamīns B2 350 mg, 
Vitamīns B6 ( E 3a831) 300mg,  Vitamīns B12  3000 mkg,  Vitamīns K3 75mg, Folijskābe 
280mg, Ca pantotēnāts 1100 mg,  Niacīns 2000 mg,  Biotīns 15000 mkg,  Holīna hlorīds 
5000 mg.  Cinks (cinka glicīna helāta hidrāts E6) , 3800 mg, (organiskā kompleksa veidā), 
Mangāns (mangāna oksīds E5) 800 mg,  Varš (vara glicīna helāta hidrāts E4) 500mg 
(organiskā kompleksa veidā), Jods (kalcija jodāts E2) 15mg, Selēns (nātrija selenīts E8) 
15mg, kobalts (kobalta (II) karbonāts, E3) 5 mg. 
 
Dienas devas: 
Jājamzirgi, vaislas ērzeļi- 100-150g, 
Mazo šķirņu zirgi, kumeļi- 50-100g,  
Ķēves (grūsnības periods)- 150-200g, 
Ķēves (zīdīšanas periods)- 200-250g.  
 
Barības devā jāiekļauj pietiekami daudz siena – vismaz 1kg/ 100kg dzīvmasas dienā, kā 
arī laizāmā sāls. Lielas slodzes periodā papildus nodrošina auzas vai Josera 
spēkbarības. 
Tā kā papildbarībā ir paaugstināts mikroelementu un D3 vitamīna daudzums, to drīkst 
izbarot tikai zirgiem – deva uz 100kg ķermeņa masas: 20g zirgiem brīvā turēšanā, 25g 
slodzes periodā, 30g vaislas zirgiem un kumeļiem. 
 
Barības sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma.  
 
Glabāt sausā, vēsā vietā.  
Fasējums 15 kg maisos. 
 
Ražotājs: Josera GmbH (Vācija) www.josera.de  
 
Izplata: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga, LV1004; tālr. 80000060, atz. Nr. 
aLV 019020 

http://www.josera.de/

