
JOSERA LEICHTER  MIX  
 
Lietošanai dzīvniekiem. Papildbarība zirgiem. 

 
Musli tipa papildbarība ar samazinātu enerģijas daudzumu,  paredzēta 

zirgiem ganību periodā, zirgiem ar vieglu barības devu (mazs spēkbarības 
īpatsvars), un kā gremošanas sistēmu aizsargājoša papildbarība. Ābolu 
izspiedas nodrošina labu garšu un ir kā šķiedrvielu avots, veicina zarnu 
mikrofloras darbību. Labai papildbarības sagremojamībai ir pievienoti dažādi 
hidrotermiski apstrādāti graudu produkti. Nesatur auzas.  

Papildbarībā ir optimāls minerālvielu, vitamīnu un mikroelementu 
daudzums, kas aktivizē un veicina pareizu vielmaiņu.  
 
Sastāvs : hidrotermiski apstrādāti mieži 32%, hidrotermiski apstrādātas 
kukurūzas pārslas 20%, ābolu izspiedas 9.8%, kukurūza 7.1%, kviešu klijas 
4.2%, melase 4.2%, kalcija karbonāts 0.9%, kalcija-nātrija fosfāts 0.8%, 
nātrija hlorīds 0.3%, magnija oksīds 0.3%. 
Analītiskie koponenti (%): Kopproteīns 10,  Kopeļļas un tauki 2.5, kopšķiedra 
10.5,  Pelni 6,  Magnijs 0.23, Kalcijs 1, Fosfors 0.4, Nātrijs 0.38. Maiņas 
emerģija 11,1 MJ/kg.. 
Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: Vitamīns A (E672)  20000 DV,  Vitamīns 
D3  (E671) 1000 DV, Vitamīns E (E 3a700) 340mg,  Vitamīns B1 17 mg,  
Vitamīns B2 17 mg, Vitamīns B6 (E 3a831) 16 mg,  Vitamīns B12 150 mkg,  
Vitamīns K3 3.8 mg, folijskābe 14 mg, pantotēnskābe 60 mg,  niacīns 105 
mg,  Biotīns  750 mkg,  Holīna hlorīds 250 mg, dzelzs 25 mg mg (dzelzs (II) 
sulfāts, monohidrāts, E1), Cinks190 mg (cinka glicīna helāta hidrāts, E6), 
Mangāns 50 mg (mangāna(II) oksīds, E5),  Varš  28 mg (vara glicīna helāta 
hidrāts, E4), Jods 0.75 mg (kalcija jodāts, E2),, Selēns 0.72 mg (nātrija 
selenīts, E8). 
 
Lietošana: Atkarībā no enerģijas nepieciešamības. Lieliem zirgiem (600kg)- 
1.2-2 kg, Ponijiem, kumeļiem (400kg)- 1-1.5 kg, Barības devā jāiekļauj 
pietiekami daudz siena – vismaz 1.5kg/ 100kg dzīvmasas dienā, Izmantojot 
kā vienīgo spēkbarības avotu: Atbilstoši fiziskajai slodzei apm. 300- 500 g uz 
100 kg dzīvsvara dienā. Ja deva sasniedz 2 kg dienā, lielie zigi ir nodrošināti 
ar visiem nepieciešamajiem vitamīniem un minerālvielām. Mazākas dienas  
devas gadījumā barības devā papildus jāiekļauj Josera Joker-Mineral. 
Nodrošināt, lai  zirgam ir brīvi pieejama laizāmā sāls. 1 litrs papildbarības 
atbilst apm. 530 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 minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz 
iepakojuma. Glabāt sausā, vēsā vietā. Fasējums 20 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/

