JOSERA SENIOR
Lietošanai dzīvniekiem. Papildbarība vecākiem zirgiem.
Josera Senior ir garšīgs placinātu graudu maisījums, īpaši piemērots vecākiem zirgiem,
ikdienas izēdināšanai.
Satur Anti-Aging–Komplex (vitamīni A,C, E, un selēns) – stiprina imūnsistēmu un mazina šūnu
novecošanos.
Var izbarot samitrinātu un uzbriedinātu (ja zirgam ir košļāšanas problēmas) – vienmēr sagatavot svaigu
porciju.
Satur dzīvu raugu - probiotisku piedevu, kas stimulē šķiedrvielas pārstrādājošo baktēriju attīstību,
novēršot gremošanas problēmas un stiprinot imunitāti.
Produkts nodrošina vecāku zirgu organisma vajadzību paaugstinātam aminoskābju, cinka, selēna un
vitamīnu daudzumam, tādejādi novēršot muskulatūras un ķermeņa masas samazināšanos. Tāpēc
papildbarība piemērota arī zirgiem pārāk zema ķermeņa svara uzlabošanai.
Sastāvs. Kukurūzas pārslas 29%, miežu pārslas 29%, linsēklas ekstrudētas 7,5%, sojas pupiņas
grauzdētas 7,5%, ābolu drabiņas 7.4%, cukurbiešu melase 6.1%, kukurūza 6%, kviešu klijas 2.7%,
kalcija karbonāts 1%, mieži 0,9%, kalcija nātrija fosfāts 0,7%, nātrija hlorīds 0,5%, magnija oksīds
0,3%.
Analītiskie komponenti(%)- kopproteīns- 11.9, kopeļļas un tauki - 6.5, kopšķiedra- 5.5, koppelni- 5.3,
kalcijs- 0.70, fosfors- 0.40, nātrijs- 0.4, magnijs- 0.25.
Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: vit. A (E672) - 24.000 DV, vit.D3 (E671) -1200 DV, vit. E (E 3a700) 735 mg, vit. C (E300) 200 mg, vit.B1-25 mg, vit. B2-30 mg, vit.B6 (E 3a831) – 27 mg, vit. B12- 240
mkg, niacīns- 126 mg, Ca pantotenāts - 100 mg, folijskābe-22 mg, biotīns- 1170 mkg, holīna hlorīds300 mg, cinks- 300 mg (cinka glicīna helāta hidrāts, E6), mangāns -50 mg (mangāna(II) oksīds, E5),
varš-33 mg (vara glicīna helāta hidrāts, E4), jods-2.5 mg (kalcija jodāts, E2), selēns-1 mg (nātrija
selenīts, E8).
Zootehniskas piedevas 1kg: probiotiku kultūra Saccharomyces cerevisiae NCYC SC47 (E1702) – 20 x
10-9 KVV.
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- 400 g uz 100 kg dzīvsvara dienā. Ja deva dzīvniekam 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 ): 2 kg (bez slodzes) un 2,5 kg (viegla slodze), dienā; mazie zirgi
un poniji (400kg) 1.5 kg (bez slodzes) un 2 kg (viegla 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. 520g.
Barības ražošanas sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma. Uzglabāt sausā, vēsā,
tumšā vietā.
Fasējums 20 kg maisos.
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