
JOSERA MASH RAPID 
 

Lietošanai dzīvniekiem!  
 
Papildbarība zirgiem. Vienkārši pagatavojama, viegli sagremojama, garšīga, ar 
papildus enerģiju. Satur īpaši daudz linsēklu.  
 
Mash Rapid satur īpaši daudz speciāli apstrādātas linsēklas. Zirgiem, izēdinot siltu 
papildbarību, tā aizsargā zarnu gļotādu no kairinājuma, līdz ar to šī papildbarība ir 
īpaši piemērota zirgiem ar gremošanas trakta problēmām. Sastāvā esošās kviešu 
klijas veicina zarnu motoriku un novērš aizcietējumus. 
 
Satur papildus enerģiju, tāpēc šī papildbarība ir noderīga zirgiem lielas slodzes 
apstākļos (sacensības, atveseļošanās periods).  Kopā ar šo produktu zirgiem 
veiksmīgi var iebarot arī medikamentus.  
Ieteicams dot apmatojuma maiņas laikā (satur nepiesātinātās taukskābes). 
Piemērota vecākiem, izvēlīgiem zirgiem, kā arī zirgiem ar zobu veselības 
problēmām. 
 
Sastāvs.  Miežu pārslas (hidrotermiski apstrādātas) 31%, , ekstrudētas linsēklas 
21%, kviešu klijas 17%, ābolu drabiņas 11%, kviešu apstrādes blakusprodukti 9%, 
melase 3.9%, augu eļļa 2.2%, nātrija hlorīds 1%, kalcija karbonāts 0.8%, kalcija 
nātrija fosfāts 0,7%, magnija oksīds 0,3%, papildvielas 0.4%, lecitīns 0,1%. 
 
Analītiskie komponenti (%): kopproteīns- 13, kopeļļas un tauki- 11.5, kopšķiedra- 9.5, 
koppelni- 7, kalcijs- 0.65, fosfors- 0.6, nātrijs- 0.8, magnijs- 0.3. Maiņas enerģija 13,3 
MJ/kg. 
 
Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: Vit. A (E672) 20.000 SV, vit.D3 . (E671) -1000 SV, 
vit.E (E 3a700) -330mg, vit.B1-17mg, vit.B2 -17mg, vit.B6 (E 3a831)-16mg, vit.B12- 
150mkg, vit.K3-4mg, folijskābe -15mg, Ca-D pantotenāts -55mg, niacīns-105mg, 
biotīns -750mkg, holīna hlorīds -250mg, dzelzs 25mg (dzelzs (II) sulfāts, 
monohidrāts, E1), cinks (cinka glicīna helāta hidrāts, E6)-190mg, mangāns 
(mangāna(II) oksīds, E5)- 40mg, varš (vara glicīna helāta hidrāts, E4)- 25mg, jods 
(kalcija jodāts, E2)- 0.75mg, selēns (nātrija selenīts, E8).- 0.72mg.   
 
Izēdināt  2-3 reizes nedēļā 1-2 kg Josera Mash Rapid, iekļaujot spēkbarības devā vai 
papildus.   
 
Sagatavošana lietošanai: 1 kg Josera Mash Rapid apliet ar 2 litriem karsta ūdens 
(50°C), samaisīt. 10-20 min. ļaut uzbriest, izbarot atdzesētu līdz ķermeņa 
temperatūrai. 1 L atbilst apmēram 480 g Mash Rapid. 
 
Svarīgi! Papildbarību drīkst izēdināt tikai uzbriedinātu. 
 
Iepakojums 15 kg 
 
Uzglabāt sausā, vēsā vietā. 
Ražošanas sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma.  
 
Ražotājs: Josera GmbH&Co (Vācija). 
Izplata: „BERTAS NAMS” SIA, Ventspils iela 50, Rīga; 80000060,      atz. Nr. aLV 
019020 


