
 
JOSERA  WEIDE MINERALCOBS 

 
Lietošanai dzīvniekiem.  

 
Minerālvielas un vitamīnus saturoša papildbarība zirgiem. Kārums, ērti 
dodams no rokas. Piemērots došanai zirgiem ganībās, aplokā un stallī.  

Papildbarība satur visas nepieciešamās minerālvielas un vitamīnus, lai 
saglabātu Jūsu zirga veselību. Kārums ir ļoti garšīgs. Tādā veidā kārums 

zirgam kļūst kā apbalvojums ar minerālvielām un vitamīniem. 
Bieži vien ir grūti zirgam iedot minerālbarību pietiekamā daudzumā, īpaši 
ganību periodā, kad zirgs pārsvarā saņem tikai rupjo barību. Josera Weide 

– mineralcobs tam ir labs alternatīvs risinājums. 
Produkts ir piemērots lietošanai visiem jebkuras noslodzes zirgiem un 

ponijiem. 
 
Sastāvs: 50% kviešu klijas, 14.2% kalcija karbonāts, 9.5% kukurūza, 

7.7% dikalcija fosfāts, 7% cukurniedru melase, 5.3% nātrija hlorīds, 3.3% 
magnija oksīds.  

 
Analītiskie komponenti: 8% kopproteīns, 2.5% kopeļļas un tauki, 6% 

kopšķiedra, 36% koppelni, 7% kalcijs, 2% fosfors, 2% nātrijs, 2% 
magnijs. 
 

Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: A vit (E672) 200 000 IV, D3 vit. (E671) 
20 000 IV, E vit. (E 3a700) 2000 mg, C vit. (E300) 500 mg, B1 vit. 

100mg, B2 vit.   100 mg, B6 vit. (E 3a831) 100mg, B12 vit. 500 mkg, 
nikotīnskābe 500 mg, folijskābe 20 mg, pantotēnskābe 250 mg, holīna 
hlorīds 2500 mg, biotīns 5000 mkg, Fe 180 mg (dzelzs (II) sulfāts, 

monohidrāts, E1), Zn 2470 mg (cinka oksīds, E6), Mn 850 mg 
(mangāna(II) oksīds, E5), Cu 345 mg (vara (II) sulfāts, E4), jods 30 mg 

(kalcija jodāts, E2), Se 4 mg (nātrija selenīts, E8), kobalts 2 mg (kobalta 
(II) karbonāts, E3). 
 
Ieteicamās dienas devas: 
 
Mazo šķirņu zirgi, poniji- 70g (apmēram 6 gabaliņi)  
Lielo šķirņu zirgi- 130g (apmēram 12 gabaliņi). 
 
Tā kā šai papildbarībai ir augstāks mikroelementu  un vitamīnu saturs kā 

pilnvērtīgai barībai, tas jāņem vērā, izbarojot šo papildbarību, lai izvairītos 
no mikroelementu un vitamīnu pārdozēšanas. Dienā nepārsniegt devu 50 
g uz 100 kg dzīvmasas. 

 
Ražošanas sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma.  

 
Fasēts plastmasas spainīšos pa 3 kg. 
Uzglabāt noslēgtā iepakojumā sausā, vēsā vietā. 

 
Ražotājs: Josera GmbH&Co (Vācija) www.josera.de 

Izplatītājs: BERTAS NAMS SIA, Ventspils iela 50,  Rīga, tel. 80000060,  
atz. Nr . a LV 019020 www.bertasnams.lv 

http://www.bertasnams.lv/

