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LT
-F

Classic JosiCat

Classic DIENOS ŠĖRIMO 
NORMOS 

2 - 3 kg 40 - 55 g

3 - 4 kg 55 - 80 g

4 - 5 kg 70 - 90 g

5 - 7 kg 80 - 120 g

JosiCat DIENOS ŠĖRIMO 
NORMOS 

2 - 3 kg 45 - 65 g

3 - 4 kg 60 - 85 g

4 - 5 kg 75 - 95 g

5 - 7 kg 85 - 130 g

DĖMESIO! 
Rekomenduojamos normos yra tik apytikslės ir turi buti koreguojamos, atsižvelgiant į gyvūno 
aktyvumą. Stebėkite, kad gyvūnas visada turėtų lengvai prieinamo šviežio geriamo vandens. 

DIENOS ŠĖRIMO NORMOS 

Analizės duomenys: 
Riebalai  %  29,5  27,5

Žalia ląsteliena  %  13,5  9,0

Žalieji pelenai %  2,2  2,7

Kalcis  %  7,5  7,5

Kalcijs %  1,4  1,5

Fosforas  %  1,2  1,0

Apykaitinė energija *: MJ/kg  15,0  13,9
Maistiniai priedai 1 kg: 
Vitaminas A S.V./kg 18000  15000

Vitaminas D3 S.V./kg 1800  1500

Vitaminas E mg/kg 200  100

Folio rūgštis mg/kg 5  5

Pantoteno rūgštis mg/kg 50  50

Niacino mg/kg 120  120

Biotinas µg/kg 350  250

Taurinas    mg/kg 1330  1000

Geležis (geležies sulfatas, monohidratas)         mg/kg 160 140

Cinkas (amino rūgščių hidratų cinko chelatai)  mg/kg 135  120

Manganas (mangano (II) oksidas)  mg/kg 14 12

Varis (amino rūgščių hidratų vario chelatai)  mg/kg 15 15

Jodas (kalcio jodatas)  mg/kg 1,80 1,50

Selenas (natrio selenitas)  mg/kg 0,2 0,20
 Technologiniai priedai: antioksidantai. 

 *p
ag

al
 N

ac
io

na
lin

ę 
M

ok
sl

in
ių

 T
yr

im
ų 

ta
rn

yb
ą 

20
06

 

Analizės duomenys: 
Riebalai  %  29,0

Žalia ląsteliena  %  17,0

Žalieji pelenai %  2,3

Kalcis  %  7,0

Kalcijs %  1,5

Fosforas  %  1,0

Natrio  %  0,4

Apykaitinė energija *: MJ/kg  16,3

                                                                kcal/kg 3894
Maistiniai priedai 1 kg: 
Vitaminas A S.V./kg 18000

Vitaminas D3 S.V./kg 1800 

Vitaminas E mg/kg 220 

Pantoteno rūgštis mg/kg 50 

Folio rūgštis mg/kg 5 

Biotinas µg/kg 1000 

Geležis (geležies sulfatas, monohidratas)        mg/kg 250 

Cinkas (amino rūgščių hidratų cinko chelatai)  mg/kg 200

Manganas (mangano (II) oksidas)  mg/kg 20 

Varis (amino rūgščių hidratų vario chelatai)  mg/kg 20

Jodas (kalcio jodatas)  mg/kg 2,5  

Selenas (natrio selenitas)  mg/kg 0,3

Family DIENOS ŠĖRIMO NORMOS 
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 Technologiniai priedai: antioksidantai. 

weight 6.-9. grūsnības nedēļa

5 kg    130 – 140 g
10 kg 230 – 250 g
20 kg 420 – 440 g
30 kg 590 – 620 g
40 kg 740 – 760 g
60 kg 1050 – 1120 g
80 kg 1250 – 1400 g

Family Vaikingos ir žindančios kalės

Family šuniukams

Suaugusio 
šuns svoris

Amžius savaitėmis
3 – 4 5 – 8 > 8

5 kg  20 – 35 g  35 – 60 g

JOSERA
Kids,  

MinisBest,
SensiJunior vai 

Junior

10 kg  40 – 80 g 80 – 140 g
20 kg  60 – 120 g 140 – 230 g
30 kg  80 – 200 g 200  – 300 g
40 kg  100 – 260 g 260 – 420 g
60 kg  120 – 280 g 300 – 550 g
80 kg  150 – 340 g 340 – 500 g

Rekomenduojama norma per dieną.
* Kūno svoris nurodo suaugusio šuns svorį. 

Analizės duomenys: 
Riebalai  %  26,0 25,0  25,0  25,0

Žalia ląsteliena  %  13,5  15,0  17,0 13,0

Žalieji pelenai %  2,5  2,5  2,5  2,5

Kalcis  %  7,0  9,2  7,0  7,0

Kalcijs %  1,4  2,0  1,4  1,4

Fosforas  %  1,0  1,2  1,0  1,0

Apykaitinė energija *: MJ/kg  15,6  16,0  16,1  15,6

                                                                kcal/kg 3721 3816 3840 3452
Maistiniai priedai 1 kg: 
Vitaminas A S.V./kg 13000 13000 12000 13000

Vitaminas D3 S.V./kg 1300 1300 1200 1300 

Vitaminas E mg/kg 150 150 130 150 

Geležis (geležies sulfatas, monohidratas)           mg/kg 180 180 175 200 

Cinkas (amino rūgščių hidratų cinko chelatai)  mg/kg 160 160 150 160

Manganas (mangano (II) oksidas)  mg/kg 16 16 15 16 

Varis (amino rūgščių hidratų vario chelatai)  mg/kg 20 20 18 20

Jodas (kalcio jodatas)  mg/kg 2,0  2,0  1,9  2,0  

Selenas (natrio selenitas)  mg/kg 0,25 0,25 0,23 0,25

Junior Regular Active Sensitive

 Technologiniai priedai: antioksidantai. 

DIENOS ŠĖRIMO NORMOS 

Junior* Amžius mėnesiais   
2 - 3 4 5 - 6 7 - 12 13 - 20

  5 kg   80 - 100 g 100 - 120 g 120 - 130 g
10 kg 150 - 160 g 170 - 200 g 200 - 220 g
20 kg 250 - 270 g 280 - 340 g 340 - 360 g 360 - 400 g
35 kg 400 -450 g 450 - 500 g 500 - 525 g 525 - 570 g
60 kg 550 - 600 g 600 - 720 g 720 - 850 g 850 - 1000 g 1000 - 1200 g
80 kg 680 - 800 g 800 - 940 g 940 - 1000 g 1000 - 1200 g 1200 - 1300 g

Rekomenduojama 
norma per dieną.

* JOSERA Junior:
Kūno svoris 
nurodo suaugusio 
šuns svorį.

Sensitive DIENOS ŠĖRIMO 
NORMOS 

5 kg    90  - 120 g
10 kg 160 - 210 g
20 kg 250 - 330 g
35 kg 360 - 450 g
40 kg 470 - 600 g
60 kg 580 - 730 g

Active DIENOS ŠĖRIMO 
NORMOS 

5 kg   90 - 110 g
10 kg 140 - 170 g
20 kg 210 - 270 g
35 kg 310 - 390 g
40 kg 440 - 560 g
60 kg 530 - 680 g

Regular DIENOS ŠĖRIMO 
NORMOS 

5 kg  80 - 115 g
10 kg 150 - 195 g
20 kg  230  - 300 g
35 kg  330 - 410 g
60 kg  450 - 580 g
80 kg  560 - 700 g
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Vaikinga kalė: Prašome atkreipti dėmesį, kad pašaro 
poreikis paskutiniam vaikingumo trečdalyje priklauso nuo 
veislės dydžio ir šunelių skaičiaus. Numatant galimus 
atsivedimo sunkumus ir sutrikimus žindymo metu, kalės 
peršėrimo reikėtų vengti visomis galimybėmis.

Žindanti kalė:
Jei yra poreikis, pašaras gali būti duodamas neribojamai 
(ad libitum). Kalių mitybinius poreikius lemia šuniukų 
skaičius ir pieno kiekis.

UAB VETFARMAS 
J.Basanavičiaus g. 41 

56134 Kaišiadorys 
 Nemokama linija 8 800 00016 

Tel.: +370 346 67626 
Faks.: +370 346 67625 

www.vetfarmas.lt 
info@vetfarmas.lt



Junior (26/14)
Premium klasės pašaras augimui 
ir vystymuisi

Regular (25/15)
Premium klasės pašaras suaugusiems 
šunims

 Speciali sudėtis jauniems,    
 augantiems šunims

 Optimaliai subalansuota sudėtis    
 raumenų ir kaulų vystymuisi

 Kalcio ir fosforo santykis stabiliam   
 augimui

 JOSERA Junior – puiki pradžia   
 ilgam ir sveikam gyvenimui
 

Visavertis pašaras augantiems šunims. 
Sudėtis: grūdai, mėsa ir gyvūninės kilmės šalutiniai 
produktai, aliejus ir riebalai, augalinės kilmės šalutiniai 
produktai, mineralai. 

 JOSERA Regular ir universāla    
 pielietojuma barība visām suņu    
 šķirnēm 

 Paredzēta pieaugušiem vidēji    
 aktīviem suņiem 

 Sabalansēts sastāvs, lai suns    
 justos paēdis un vesels 

Visavertis pašaras suaugusiems šunims. 
Sudėtis: kukurūzai, paukštienos miltai, paukštienos 
riebalai, cukrinių runkelių išspaudos, mėsos ir kaulų 
miltai, hidrolizuoti gyvūninės kilmės baltymai, natrio 
chloridas. 

Active (25/17)
Premium klasės pašaras suaugusiems 
šunims, ištvermei ir jėgai 

 Šunims, pasižymintiems padidintu   
 energijos poreikiu 

 JOSERA Active - didelės    
 energetinės vertės pašaras

 Aktyviems visų veislių šunims 

 Tinkamas šunims sveikimo periodu 

Visavertis pašaras suaugusiems šunims.  
Sudėtis: paukštienos miltai, kukurūzai, kukurūzų 
miltai, ryžiai, paukštienos riebalai, cukrinių runkelių 
išspaudos, hidrolizuoti paukštienos baltymai, natrio 
chloridas. 

Sensitive (25/13)
Lengvai virškinamas premium klasės 
pašaras suaugusiems šunims 

 aukštiena ir ryžiai, todėl 
 pašaras tinkamas jautrią 
 virškinimo sistemą turintiems 
 šunims 

 Kruopščiai atrinktos sudedamosios  
 dalys – lengvam virškinimui

 JOSERA Sensitive tinkamas visų  
  veislių suaugusiems šunims, turin  
 tiems normalią arba jautrią virškinimo  
 sistemą

Visavertis pašaras suaugusiems šunims. 
Sudėtis: kukurūzai, paukštienos miltai, ryžiai, 
paukštienos riebalai, cukrinių runkelių išspaudos, 
hidrolizuoti paukštienos baltymai, natrio chloridas. 

Pakuotė: 20 kg

Pakuotė: 20 kg

Pakuotė: 20 kg

  Pakuotė: 20 kg

Classic
JOSERA Classic su vištiena ir aukštos kokybės žuvimi.  

Žuvis - optimalios mitybos produktas mažiesiems gurmanams. 

Specialiai subalansuota sudėtis žvilgančiam kailiui ir sveikai 
odai. 

JOSERA Classic – lengvai virškinamas pašaras kiekvienai 
dienai. 

 
 Premium klasės pašaras katėms su gardžia žuvimi 

JosiCat
JOSERA JosiCat – skanus, daug mėsos sudėtyje turintis 
pašaras suaugusioms katėms. 

JOSERA JosiCat – tai optimali mityba su visais būtinais 
komponentais sveikam Jūsų katės gyvenimui. 

 
 Visavertis pašaras suaugusioms katėms 

Visavertis pašaras suaugusioms katėms. 
Sudėtis: grūdai, mėsa ir gyvūninės kilmės šalutiniai produktai, aliejus ir 
riebalai, augalinės kilmės šalutiniai produktai, žuvis ir žuvies šalutiniai 
produktai (4%), mineralai. 

Visavertis pašaras suaugusioms katėms. 
Sudėtis: grūdai, mėsa ir gyvūninės kilmės šalutiniai produktai, aliejus ir 
riebalai, augalinės kilmės šalutiniai produktai, mineralai. 

Pakuotė: 4 kg, 10 kg Pakuotė: 4 kg, 10 kg

Jau daugiau nei 70 metų JOSERA specializuojasi pirmos 
kartos pašarų gyvūnams gamyboje. Mūsų vidutinio dydžio 
šeimos įmonė Bavarijoje (Vokietija), visi mūsų veiksmai 
vedini mūsų įsipareigojimo atsakomybei prieš žmones, 
gyvūnus, aplinką ir ateities kartas. Šis įsipareigojimas yra 
dalis mūsų kompanijos filosofijos.

Bendradarbiaudami su mokslininkais ir gyvūnų specialistais, 
mūsų darbuotojai vysto ir gamina geriausius pašarų 
produktus, remdamiesi pažangiausiai standartais, 
naudodami aplinkai nekenksmingus metodus. Mūsų šunų ir 
kačių pašarų produktai susideda iš sveikų, aukštos kokybės, 
išskirtinai natūralių ingredientų. Gyvūnų pašarų gamyboje 
mes niekada nenaudojame genetiškai modifikuotų žaliavų, 
taip pat nenaudojame kviečių, sojos, dirbtinų dažiklių, kvapų 
stipriklių ar konservantų. Žinoma, mėsa, kuri naudojama 
mūsų pašarų gamybai, gauta iš gyvulių, kurie auginami 
žmonių maistui.

JOSERA produktai visada yra aukščiausios klasės mitybos 
šaltinis Jūsų gyvūnams. Šalia aukščiausios kokybės mes 
dar garantuojame optimalų mėgiamumą, virškinamumą ir 
pašaro toleravimą, kadangi mes reguliariai tikriname tiek

Speciali JOSERA Family formulė ypatingai tinkama vaikingoms ir žindančioms kalėms ir šuniukams iki 8 
savaičių amžiaus. JOSERA Family pasižymi dideliu baltymų kiekiu ir mėsos kiekiu sudėtyje.

 Stiprina kalę paskutinėmis vaikingumo savaitėmis

 Suteikia reikalingą didelį energijos kiekį žindymo laikotarpiu

 Papildomas maitinimas šuniukams nuo 4amžiaus 

Kai kalė nepagamina pakankamai pieno, mes patariame naudoti maistingą ir gardų    
JOSERA pieno pakaitalą, Puppy Starter.

JOSERA Family: Visavertis pašaras kalėms ir šuniukams
Sudėtis: paukštienos mėsos miltai 36%; ryžiais; kukurūzai; paukštienos riebalai; kukurūzų miltai; cukrinių runkelių 
išspaudos; hidrolizuoti paukštienos riebalai; kukurūzų glitimas; kalio chloridas; cikorijos milteliai; natrio chloridas.

Family (29/17) 
Veisiamų kalių ir šuniukų energija turtingas šėrimas

Pakuotė: Family: 15 kg / Welpenstarter, bucket: 2,5 kg

žaliavas, tiek galutinius produktus savo nuosavose 
laboratorijose pagal griežčiausius kokybės standartus.

Prie viso to, JOSERA dar ir atsidavusi gamybos, 
transportavimo ir savo produktų pakavimo tvarumo 
principams. Šiandieną mes naudojame tik „žaliąją“ elektrą 
iš atsinaujinančių šaltinių. Tiesioginio geležinkelio jungtis 
jungia JOSERA gamybos padalinį su geležinkelio sistema 
mažiau aplinkai kenksmingam transportui. Mūsų sandėlio 
mediniai stelažai pagaminti iš vietinių miškų medienos, 
tvarkant ir tausojant miškus.

1989 metais JOSERA įsteigė ERBACHER FONDĄ. Šis 
fondas remia 30 vystymo projektų žemės ūkio regionuose 
visame pasaulyje.

Šeimos įmonė JOSERA – ERBACHER yra pasišventusi 
aprūpinti sveika mityba gyvūnus tuo pat metu išlaikant 
kiek įmanoma mažesnę kainą mūsų klientams ir aplinkai. 
Kokybės kontrolė yra neatsiejama mūsų gamybos proceso 
dalis. JOSEROJE mes užsitarnaujame Jūsų pasitikėjimą 
kasdien!


