
JOSERA SPORT PLUS 
Lietošanai dzīvniekiem 
Enerģiju saturoša papildbarība (muslis) zirgiem ar vidēju un lielu slodzi (arī sporta 
zirgiem). Piemērota zirgiem ar jutīgu gremošanas sistēmu. 
Papildbarība zirga spēkam, ātrumam, izturībai. Pievienots antioksidantu komplekss 
muskuļu aizsardzībai. Probiotiku (dzīvā rauga) piedeva regulē gremošanas trakta darbību 
un stiprina imunitāti (probiotikas veicina celulozi šķeļošo baktēriju attīstību resnajā zarnā 
un samazina gremošanas traucējumu risku). Hidrotermiski apstrādāti  graudi ir  viegli 
sagremojami un sniedz ātri uzņemamu enerģiju. Kā papildus ilgstošas enerģijas avots ir 
pievienotas augstvērīgas augu eļļas.  
Lietojot Sport plus, var samazināt spēkbarības devu un tās īpatsvaru barības devā un ar 
to aizsargāt gremošanas sistēmu.  Linsēklas un A vitamīns aizsargā zarnas gļotādu, kas 
ir svarīgi barības vielu absorbcijai un zarnu aizsardzībai pret patogēno mikrofloru. 
Antioksidantu komplekss ( C un E vitamīni, selēns) aizsargā organisma šūnas, īpaši 
muskuļaudus no oksidācijas procesu kaitīgās ietekmes. 
Nesatur auzas. 
 
Sastāvs : kukurūzas pārslas, hidrotermiski apstrādātas 38%, mieži hidrotermiski 
apstrādāti 28%, kukurūzas dīgļi 8%, cukurbiešu melase 6.1 %, lucernas milti 6%, 
ekstrudēti linsēklu rauši 5.3%, augu eļļa 3.4%, kviešu klijas 2,5%, kalcija karbonāts 1% , 
kalcija-nātrija fosfāts 0.9%, kviešu klijas 0.7%, vājpiena pulveris 0,5%, nātrija hlorīds 
0,4%,magnija oksīds 0.4%, lecitīns 0,1%. 
Analītiskie komponenti (%): kopproteīns 10.5%, kopeļļas un tauki 9.5%, koppelni 5%, 
kopšķiedra 5%, kalcijs 0,9%, fosfors 0,5%, nātrijs 0,25%, magnijs 0,28%.  
Uzturfizioloģiskās piedevas (1 kg): Vitamīns A 24000 SV (E672), Vitamīns D3 1200 SV 
(E671), Vitamīns E 735 mg (E 3a700), Vitamīns C 200 mg (E 300), Vitamīns B1 65 mg,  
Vitamīns B2  110 mg, Vitamīns B6 100 mg (E 3a831),  Vitamīns B12 780 mkg,  Vitamīns 
K3 5 mg, Folijskābe 40 mg, Ca pantotenāts 370 mg, Niacīns 660 mg,  Biotīns 1200 mkg,  
Holīna hlorīds 300 mg, Dzelzs 31 mg (dzelzs (II) sulfāts, monohidrāts, E1), Cinks 420 mg 
(cinka glicīna helāta hidrāts, E6), Mangāns 50 mg (mangāna(II) oksīds, E5), Varš 33 mg 
(vara glicīna helāta hidrāts, E4), Jods 0.9 mg (kalcija jodāts, E2), Selēns 0.87 mg (nātrija 
selenīts, E8).       
Zootehniskās Piedevas 1kg: Probiotiku kultūra Saccharomyces cerevisiae NCYC SC47 
(E1702) 20 x 10-9 KVV.  
 
Dienas devas: (atkarībā no nepieciešamās enerģijas līmeņa): 
Aptuvenas devas: Lielie zirgi (600 kg): 2.5 kg (vidēja slodze) un 4.5 kg (liela slodze), 
dienā; mazie zirgi un poniji  (400kg) 2 kg (vidēja slodze) un 3.5 kg (liela slodze), dienā.  
 
Izmantojot kā vienīgo spēkbarības avotu: Atbilstoši fiziskajai slodzei apm. 300- 800 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. 
 
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.  
 
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.   
 
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 


