
JOSERA KRAUTER AKTIV 
 
 

Lietošanai dzīvniekiem 
●Viegli sagremojama●Ar īstu piparmētru eļļu●Nesatur  auzas● 
Josera Krauter Aktiv ir papildbarība, garšīgs placinātu graudu maisījums zirgiem, bez 
auzām ikdienas izēdināšanai. Viegil uzņemams, arī izvēlīgiem zirgiem. Kraukšķīgi 
kukurūzas graudi, miežu graudu kodoli ir ipaši hidrotermiski  apstrādāti un padara barību 
viegli sagremojamu. Nodrošina ar energiju vidēji aktīvus zirgus. 
Vērtīgās augu eļļas un lecitīns nodrošina spīdīgu apmatojumu. Josera Krauter Aktiv 
izbarojot, tā neizplata putekļus. Dabīgā piparmētru eļļa novērš elpošanas ceļu gļotādu 
kairinājumu.  Šo barību iesaka izēdināt zirgiem,kuri ir jutīgi pret putekļainu vidi. Sastāvā 
ietilpstošā piparmetras eļļa veicina arī gremošanu, kumelīte ir ar dziedinošām īpašībām, 
melisa iedarbojas atslābinoši (pret krampjiem) un pret uzpūšanos. 
Sastāvs. Kukurūzas pārslas, hidrotermiski apstrādātas, 40%, , miežu pārslas, hidrotermiski 
apstrādātas, 29%, ābolu drabiņas 9,1%, kukurūzas milti 7,1%, cukurbiešu melase 4,8%, 
kviešu klijas 3%, rafinēta augu eļļa 2%, garšaugu maisījums 1,4% (kumelītes, melissa, 
piparmētru eļļa), kalcija karbonāts, mieži 0,8%, kalcija nātrija forsfāts 0,7%, nātrija hlorīds 
0,4%, magnija oksīds 0,3%, lecitīns 0,1%.  piparmētru eļļa. 
 
Analītiskie komponenti(%)- kopproteīns- 9, kopeļļas un tauki - 4.7, kopšķiedra- 5.4, 
koppelni- 4.3, kalcijs- 0.6, fosfors- 0.40, nātrijs- 0.4, magnijs- 0.21.   
 
Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: vit. A (E672) – 22 000 DV, vit.D3 (E671) -1100 DV, vit. E 
(E 3a700) -360 mg, vit.B1-20 mg, vit. B2-20 mg, vit.B6 (E 3a831) – 17 mg, vit. B12- 105 
mkg, folijskābe-15 mg, Ca pantotenāts - 65 mg, niacīns- 115 mg, biotīns- 1073 mkg, 
holīna hlorīds- 275 mg, cinks- 210 mg (cinka glicīna helāta hidrāts, E6), mangāns -45 mg 
(mangāna(II) oksīds, E5), varš-30 mg (vara glicīna helāta hidrāts, E4), jods-2.4 mg (kalcija 
jodāts, E2), selēns-0.96 mg (nātrija selenīts, E8). 
 
Zootehniskas piedevas 1 kg: piparmētru eļļa 235 mg. 
 
Piezīme. Tā kā papildbarība satur paaugstinātu vitamīnu un minerālvielu daudzumu, ir 
jāievēro ieteiktās dienas devas, lai izvairītos no šo vielu pārdozēšanas. 
 
Devas un pielietošana 
Atblilstoši fiziskajai slodzei apm. 300 - 600 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 
Joker-Mineral. 
 
Aptuvenas devas: Lielie zirgi ( 600 kg ): 1.8 kg (viegla slodze) un 2,8 kg (vidēja slodze) 
dienā; mazie zirgi un poniji  (400kg) 1.3 kg (viegla slodze) un 2,4 kg (vidēja slodze), dienā. 
 
Izmanto  papildus rupjajai pamatbarībai (vismaz 1,5 kg uz 100 kg dzīvsvara dienā). 
Nodrošināt, lai  zirgam ir brīvi pieejama laizāmā sāls. 
 
1 L barības maisījuma atbilst apm. 480g.  
 
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 


