
BAILEYS
– šī barība patiešām “darbojas”. Izceļas citu vidū ar 
lielisku sagremojamību un Alltech piedevām, kas tai 
pievienotas.

Baileys barības:
- viegli sagremojamas
- satur Alltech piedevas: Bioplex minerālvielu kompleksu, Sel-Plex organisko selēnu, Yea-

Sacc rauga kultūru u.c.
- barībā esošie graudi ir mikronizēti – ar infrasarkano staru palīdzību ciete tajos ir 

sašķelta, lai palielinātu sagremojamību
- gandrīz visas barības satur nepieciešamos vitamīnus un mikroelementus 
- UFAS BETA un NOPS kvalitātes sertifikāti

Pasūtījumi: produkti, kas nav uz vietas noliktavā, tiek piegādāti vidēji 1-2 mēnešu laikā.

Nosaukums Cena ar PVN

ŠĶIEDRVIELAS

Ultra Grass
- augstā temperaturā kaltēta zāle ar nelielu sojas 

pārklājumu
- daudz šķiedrvielu un enerģijas
- papildus kaloriju uzņemšanai
- daļējs vai pilnīgs rupjās barības aizvietotājs
- bez cukura un melases
- ganību sajūtai dienas maltītē
- 12,5 kg

EUR 19,00

Light Chaff
- augstā temperaturā kaltēta lucerna ar auzu 

stiebriem
- pievienota piparmētra un nedaudz sojas eļļa
- daudz šķiedrvielu, maz kaloriju, cietes un cukura
- piemērota zirgiem ar tendenci uzbaroties, 

laminītiskiem zirgiem un tiem, kam jāsaņem 
neliels kaloriju daudzums

- 15 kg

EUR 19,10



Golden Chaff
- viegli melasēti auzu stiebri, kurus var piejaukt 

jebkurai barībai
- veicina lēnāku sagremošanu
- palīdz “novērst uzmanību”, ja barībai jāpievieno 

dažādas piedevas
- 12,5 kg

EUR 16

Alfaalfa Plus Oil
- augstā temperatūrā kaltēta lucerna
- satur 11,5% sojas eļļu
- aizstāj kondīciju uzlabojošas barības un pat 

sacenībām domātu barību
- tiem, kam nepieciešama papildus kondīcija un 

spīdīga spalva
- 20 kg

EUR 25,90

Alfaalfa Blend
- lucernas, zaļu auzu stiebru un āboliņa maisījums
- audzēts bez mēslojuma un ķimikālijām
- daļējai siena aizvietošanai
- lēnā enerģija
- 20 kg

EUR 23,50

Fibre Plus Nuggets
- rupjas frakcijas granulas
- ideālas siena aizvietošanai
- var barot no zemes vai no trauka
- lai neietekmētu jau esošo uzturu, nesatur 

vitamīnus un mikroelementus
- vēlams dot mazās, taču regulārās devās
- 20 kg

EUR 18,90



High Fibre Complete
- rupjas frakcijas granulas
- neizraisa trauksmainību
- daudz šķiedrvielu, satur vitamīnus un 

mikroelementus
- ērti barot arī no zemes
- 20 kg

* iepriekš jāpasūta

EUR 19,90

Keep Calm
- garšīgs, “mash” tipa maisījums, kas satur daudz 
šķiedrvielu

- satur tikai 7% cieti un 5% cukuru, nesatur 
graudus

- ar Speedi Beet cukurbiešu pārslām un 
vitamīniem, mikroelementiem

- viegli sagatavot – 10 minūtēs
- ar Digest Plus prebiotikām, eļļu ekstraktiem, 

antioksidantiem
- zirgam sniedz vienmērīgu enerģiju, nepadara to 

trauksmainu
- piemērots zirgiem atpūtā -> vidējā slodzē, kā arī 

tiem, kam ir laminīta risks. Kā arī zirgiem, kuri 
nedrīkst uzņemt daudz cietes un/vai cukura

- 20 kg

EUR 21,90

Speedi-Beet
- ūdeni ātri uzsūcošas cukurbiešu mīkstuma 

pārslas
- 95% nesatur cukuru
- bez cietes
- rupjās barības aizvietotājs
- 20 kg

EUR 22,30

Fibre-Beet
- ūdeni ātri uzsūcošas lucernas un Speedi-beet 

pārslas, kas saturu auzu malšanas 
blakusproduktus

- zems cietes un cukura saturs
- rupjās barības aizvietotājs
- iedarbība kā Speedi-Beet, taču ar papildus 
šķiedrvielām no lucernas un auzu gabaliņiem.

- 20 kg
* iepriekš jāpasūta

EUR 23,30



UNIVERSĀLĀS

Everyday High Fibre Cubes
- neizraisa trauksmainību
- daudz šķiedrvielu
- nesatur miežus
- zirgiem un ponijiem atpūtā -> vieglā slodzē
- 20 kg

* iepriekš jāpasūta
** kā alternatīvu var izvēlēties ekonomisko Horse 
& Pony cubes

EUR 16,15

Everyday High Fibre Mix
- neizraisa trauksmainību
- daudz šķiedrvielu
- zirgiem un ponijiem atpūtā -> vieglā slodzē
- 20 kg

* iepriekš jāpasūta
** kā alternatīvu var izvēlēties ekonomisko Horse 
& Pony mix

EUR 18

Nr.8 Meadow Sweet ar medu
- neizraisa trauksmainību
- daudz šķiedrvielu
- atpūtā -> vidējā slodzē
- garšīgs maisījums ar piparmētru, medu, lucernu
- garšos arī izvēlīgiem zirgiem
- 20 kg

EUR 21,90

Nr.2 Working Horse & Pony cubes
- neizraisa trauksmainību, nesatur miežus
- daudz šķiedrvielu
- atpūtā -> vidējā slodzē
- nedaudz uzbarojoša
- enerģētiskāka kā Everyday high fibre cubes
- ar sojas eļļu
- 20 kg

* iepriekš jāpasūta

EUR 20



Nr.13 Bezauzu Horse & Pony mix
- neizraisa trauksmainību
- nesatur auzas
- daudz šķiedrvielu
- atputā -> vidējā slodzē
- enerģētiskāka kā Everyday high fibre mix
- ar ķiploku
- 20 kg

EUR 20,30

Nr.15 Senior mix
- sniedz nepieciešamās uzturvielas veciem zirgiem 

un ponijiem
- labi sagremojama, neizraisa trauksmainību
- satur Yea Sacc raugu, Digest Plus gremošanas 

piedevas, sojas eļļu
- palīdzēs uzturēt labu kondīciju zirgiem atpūtā vai 

slodzē.
- 20 kg

* iepriekš jāpasūta

EUR 21,50

Nr.1 Cooked Cereal Meal
- neizraisa trauksmainību
- viegli sagremojama
- jābaro slapjā veidā kā putru
- piemērota veciem zirgiem ar zobu problēmām vai 

tiem, kas atkopjas no operācijas
- satur mikronizētus kviešus
- 20 kg

* iepriekš jāpasūta
* kā alternatīvu var izvēlēties kviešu klijas, maltus 

kviešus

EUR 21

Nr.14 Lo-Cal balanseris
- maz kaloriju, cietes
- resniem zirgiem un tiem, kam var būt laminīts, 

taču uztura uzlabošanai var dot arī tiem, kas 
atpūtā -> smagā slodzē

- muskuļu tonusam; satur kvalitatīvu proteīnu, 
vitamīnus un minerālvielas, Yea Sacc raugu, 
Bioplex minerālvielas

- jābaro ļoti maz (pāris krūzes dienā)
- 20 kg

EUR 38



KONDĪCIJAI/LIELISKAM SNIEGUMAM

Nr. 19 Performance balanseris
- maz kaloriju, cietes
- veicina muskuļu tonusu un veselības 

uzlabošanos
- drīkst barot vienu pašu vai kopā ar samazinātiem 

spēkbarības apjomiem
- uzlabo muskuļu attīstību, izturību un spēku, 

sportisko sniegumu, imunitāti, nagu struktūru
- dod spožu spalvu, uzlabo gremošanas procesus
- jābaro ļoti maz (pāris krūzes dienā)
- 20 kg

EUR 39

Nr. 4 Top Line Conditioning cubes
- neizraisa trauksmainību
- nesatur miežus
- zirgiem un ponijiem atpūtā -> smagā slodzē
- lielisks svara, kondīcijas veicinātājs
- spožai spalvai
- kontrolēta enerģija arī sacensību zirgiem
- 20 kg

* iepriekš jāpasūta

EUR 21

Nr. 17 Top Line Conditioning mix
- neizraisa trauksmainību
- satur daudz eļļas, nesatur auzas
- zirgiem un ponijiem atpūtā -> smagā slodzē
- lielisks svara, kondīcijas veicinātājs
- 20 kg

EUR 23

Nr. 6 All Round Endurance mix
- satur daudz šķiedrvielu
- spēkam, izturībai visās disciplīnās
- satur lucernu un eļļu – izturībai un atjaunošanās 

procesiem
- mazāk cietes nekā citiem, līdzīgiem maisījumiem
- nodrošina ar “lēno” enerģiju
- 20 kg

EUR 24,30



Nr. 9 All Round Competition mix
- auzas saturoša barība sacensību zirgiem un 

ponijiem vidējā -> smagā slodzē
- satur Outshine piedevu
- nodrošina ar kontrolējamu enerģiju
- satur “ātro” enerģiju
- 20 kg

EUR 21,30

Outshine
- pipara lieluma eļļas granulas
- pievienot jebkurai barībai, lai uzlabotu kondīciju, 

izturību vai veicinātu spīdīgu spalvu
- neizraisa trauksmainību
- jābaro nelieli daudzumi (krūzīte spalvas 

spīdumam, ja vairāk – svaram/kondīcijai/
enerģijai)

- ērtāk un veselīgāk nekā barot tikai eļļu, jo satur 
gan Omega 6, gan Omega 3 taukskābes

- ar antioksidantiem (E un C vitamīnu)
- daudz kaloriju

EUR 53 (20 kg)
EUR 19 (6,5kg)

Ar krūzmētru:
EUR 54 (20 kg)
EUR 22 (5 kg)

RACING

Nr. 16 Racing light
- dažāda vecuma zirgiem atpūtā vai vieglā -> 

vidējā slodzē
- veicina jauna zirga vienmērīgus augšanas 

procesus un attīstību
- pieredzējušam atlētam: kontrolējama enerģija
- nesatur auzas
- satur Digest Plus gremošanas piedevu un Yea 

Sacc raugu
- 20 kg

EUR 21



Nr. 10 Racehorse mix
- izcili labi sagremojams maisījums, ļoti 

enerģētisks, satur auzas
- zirgiem intensīvos treniņos un ļoti labā fiziskā 

formā
- daudz eļļas (Outshine piedeva)
- veicina izturību un uzlabo atjaunošanos pēc 

slodzes
- satur Digest Plus gremošanas piedevu
- satur “ātro” enerģiju
- 20 kg

* iepriekš jāpasūta

EUR 22,90

Nr. 10 Racehorse cubes
- ļoti enerģētiskas granulas zirgiem vislabākajā 

fiziskajā formā
- satur mazāk cietes par Racehorse mix
- veicina izcilu muskuļu tonusu un sniegumu, 

nevajadzīgi zirgu “neuzkurina”
- satur sojas eļļu, mikronizētus kviešus, Bioplex 

minerālvielas
- 20 kg

* iepriekš jāpasūta

EUR 20,30

Oat balancer
- ļoti enerģētiska barība, kuru domāts dot tikai 

kopā ar auzām 40-50% no dienas devas
- līdzsvaro uzturvielu trūkumu auzās
- nodrošina ar kvalitatīvu proteīnu muskuļu 

tonusam, satur visus nepieciešamos vitamīnus 
un minerālvielas (Bioplex)

- ar sojas un linsēklu eļļu
- 20 kg

EUR 24,30

ZIRGAUDZĒŠANAI



Mare’s Milk replacer
- ķēves piena aizvietotājs kumeļam bārenim vai 

atstumtam kumeļam
- ērti sajaukt ar ūdeni un barot no spaiņa ar 

piekļuvi 24/7
- atvieglo kumeļa barošanu, tas nav jābaro ar 

pudelīti un tam iespējams dzert, cik vien bieži 
iespējams

- no dzimšanas līdz 3 mēn. vecumam
- 6 kg un 20 kg

* ja piedeva nav uz vietas, tad neilgu laiku 
iespējams barot kazas pienu, pēc tam turpinot dot 
piedevu

EUR 46 (6kg)
EUR 141(20kg)

Foal Creep Pellets
- no piena veidotas granulas kumeļiem
- viegli sagremojamas
- piemērotas arī gadījumos, kad ķēvei piena ir par 

maz
- “pārejas” barība no piena uz rupjo barību
- no dzimšanas līdz 4 mēn. vecumam
- satur Bioplex minerālvielas
- 20 kg

* iepriekš jāpasūta

EUR 36,90

Foal Assist
- pirmklasīgs vitamīnu un minerālvielu koncentrāts
- šļirces vai šķidrā formā
- piemērots, ja kumeļš ļoti strauji aug vai ķēvei ir 

zemas kvalitātes piens
- ar papildus B vitamīnu
- pasta vai 1l pudele

* iepriekš jāpasūta

EUR 19,90 
(pasta)
EUR 83

(1l pudele)

Stud Balancer
- maz kalorijas un cietes
- piemērots grūsnām un laktējošām ķēvēm, 

kumeļiem un jaunzirgiem
- satur kvalitatīvu proteīnu, vitamīnus un 

minerālvielas, lai palīdzētu augšanas un 
attīstības procesiem

- lieliski derēs arī zirgiem labā kondīcijā, lai 
papildinātu un uzlabotu uzturu

- 20 kg

* iepriekš jāpasūta

EUR 31,40



Stud mix
- pirmsklasīgs, auzas saturošs maisījums vaislas 

zirgiem
- kumeļiem no 3 mēn. vecuma
- satur kvalitatīvu proteīnu, augstas kvalitātes 

vitamīnus un minerālvielas
- palīdz līdzsvarot augšanas un attīstības 

procesus
- satur linsēklas, Diges Plus gremošanas piedevu, 

Yea-Sacc raugu
- 20 kg

* iepriekš jāpasūta
** kā alternatīvu var izvēlēties ekonomisko Stud 
mix

EUR 22,30

Stud cubes
- neizraisa trauksmainību
- palīdz līdzsvarot augšanas un attīstības 

procesus
- kumeļiem no 3 mēn. vecuma, vaislas ķēvēm un 
ērzeļiem

- kondīciju uzlabojoša barība
- 20 kg

* iepriekš jāpasūta
** kā alternatīvu var izvēlēties ekonomisko Stud 
cubes

EUR 20

Yearling cubes
- barība jaunzirgiem, kuri tiek sagatavoti 

pārdošanai vai skatei
- neizraisa trauksmainību
- satur sojas eļļu, mikronizētus kviešus, Bioplex 

minerālvielas, 
- nesatur miežus
- kumeļiem no 3 mēn. vecuma
- 20 kg

* iepriekš jāpasūta
** kā alternatīvu var izvēlēties ekonomisko Stud 
cubes/mix + Outshine eļļas granulas

EUR 21,30



Prep mix
- barība pirmklasīgai kondīcijai jaunzirgiem, kas 

tiek gatavoti pārdošanai vai skatei
- satur sojas eļļu, Bioplex minerālvielas
- viegli sagremojama, neizraisa trauksmainību
- 20 kg

* iepriekš jāpasūta
** kā alternatīvu var izvēlēties ekonomisko Stud 
cubes/mix + Outshine eļļas granulas

EUR 23,40

Piedevas

Digest Plus
- prebiotiska piedeva, lai uzlabotu zirga 

gremošanas sistēmas darbību
- satur nepieciešamās barības vielas, lai 

atjaunotos labās zarnu baktērijas
- 1 vai 5 kg

EUR 22 (1kg)
EUR 79 (5 kg)

Aqua-Aide
- augstas klases elektrolītu piedeva, kas satur 

pareizu nātrija, kālija un hlorīda attiecību
- atjauno sāļus zirga organismā, kas izdalīti ar 

sviedru palīdzību
- palielina zirga darbaspējas un samazina laiku, 

kas nepieciešams, lai atgūtos no slodzes
- lietot karstā laikā vai intensīvas slodzes brīžos
- 2 vai 9 kg

EUR 18 (2 kg)
EUR 53 (9 kg)

Garlic
- rupjmaizes “tipa” pulveris, kas satur ļoti daudz 
ķiploka eļļu

- lietošanai cauru gadu
- gremošanas un elpošanas darbības uzlabošanai
- insektu atbaidīšanai
- 1 kg un 5 kg

EUR 9,90 (1kg)
EUR 29 (5 kg)

Limestone Flour
- kalcija papildināšanai zirga organismā
- lietot tikai specifiskos gadījumos, vēlams ar 

veterinārārsta rekomendāciju
- ja zirgam baro auzas, kviešus vai miežus, tad 

piemērotāka būs universāla vitamīnu un 
minerālvielu piedeva

- ja zirgam baro specializēto barību 
rekomendētajos daudzumos, tad šo piedevu 
nedrīkst lietot

- 3 un 25 kg
 
* iepriekš jāpasūta

EUR 7 (3kg)
EUR 30 (25 kg)



Soya oil
- sojas eļļa spalvas spīdumam, kondīcijas 

uzlabošanai un lēnajai enerģijai
- dot 2-3 ēdamkarotes, lai veicinātu spožu spalvu 

vai 250-500 ml dienā svara/kondīcijas 
uzlabošanai

- 5 un 20 l

* iepriekš jāpasūta
** kā alternatīvu var izvēlēties Outshine eļlas 
piedevu

EUR 20 (5 l)
EUR 67 (20 l)

Tasty treats
- 5 kg spainītis ar kārumiem
- daudz šķiedrvielu un eļļu ekstraktu
- lai neietekmētu zirga uzturu, nesatur vitamīnus, 

minerālvielas un krāsvielas
- 5 kg

EUR 9,90

Ekonomiskās barības

Hilight Horse & pony cubes
- granulas zirgiem un ponijiem
- daudz šķiedrvielu, maz enerģijas
- nerada trauksmainību, labi sagremojamas
- piemērotas zirgiem un ponijiem atpūtā vai vieglā 

slodzē
- 20 kg

EUR 13,90

Hilight Horse & pony mix
- muslis zirgiem un ponijiem
- daudz šķiedrvielu, maz enerģijas
- nerada trauksmainību, labi sagremojams
- piemērots zirgiem un ponijiem atpūtā vai vieglā 

slodzē
- 20 kg

EUR 15,10



Hilight Improver cubes
- granulas nerada trauksmainību, labi 

sagremojamas
- muskuļu tonusam un kondīcijai
- zirgiem un ponijiem atpūtā -> slodzē
- 20 kg

* iepriekš jāpasūta

EUR 16,60

Hilight Improver mix
- muslis nerada trauksmainību, labi sagremojams
- muskuļu tonusam un kondīcijai
- zirgiem un ponijiem atpūtā -> slodzē
- 20 kg

EUR 17,60

Hilight Stud mix
- granulas ķēvēm, jaunzirgiem, ērzeļiem
- kondīcijas uzlabošanai, augšanas procesu 

nodrošināšanai
- 20 kg

EUR 17,70

Hilight Stud cubes
- granulas ķēvēm, jaunzirgiem, ērzeļiem
- kondīcijas uzlabošanai, augšanas procesu 

nodrošināšanai
- 20 kg

EUR 16,70



Hilight Veteran mix
- labi sagremojams muslis veciem zirgiem un 

ponijiem atpūtā vai slodzē
- kondīcijas uzlabošanai
- 20 kg

* iepriekš jāpasūta
** laba alternatīva ir improver mix vai cubes

EUR 18

SUŅIEM

Working dog bites
- veselīgi, presēti gabaliņi ar cāļa gaļu
- barība piemērota visām suņu škirņēm
- iepakota 15 kg maisos
- barība pieaugušiem un sporta suņiem
- kvalitatīvais proteīns palīdz veidot muskuļu 

tonusu, kamēr enerģijas avoti (ieskaitot taukus, 
eļļas un graudaugus) palīdz nodrošināt izturību 
visas dienas garumā

- patīkamie un garšīgie gabaliņi ir pilnībā 
sabalansēti ar vitamīniem un minerālvielām, lai 
nodrošinātu ilgstošu aktivitāti, labu veselību un 
pašsajūtu

EUR 23,60

Padomi:
- zirgu ar jaunu barību ieteicams pieradināt pakāpeniski, dienu pa dienai palielinot devu. 

Zirgiem ar jutīgu gremošanas sistēmu, ieteicams pieradināšanas periods no 7 līdz 14 
dienām

- produkti, kuri iepriekš japasūta, reizēm ir uz vietas atlikumos no privātajiem 
pasūtījumiem, lūgums interesēties pie Baileys pārstāvja. Ja nepieciešams pasūtīt, tad 
pasūtījums vidēji ir klāt pēc 1 līdz 1,5 mēneša

- nav vēlams jaukt kopā dažādu ražotāju barības (mušļus, granulas), lai izvairītos no vielu 
disbalansa, ja ir vēlme kombinēt divas vai vairāk Baileys barības, lūgums par to 
konsultēties iepriekš, lai atrastu piemērotāko risinājumu

- lūgums konsultēties par papildus vitamīnu un mikroelementu piedevu nepieciešamību, ja 
tiek barotas Baileys barības, kuras jau satur vitamīnus un mikroelementus

- vienā ēdienreizē zirgam nedrīkst dot vairāk par 1,5-1,8 kg spēkbarības



- zelta padoms: biežas, nelielas un regulāras ēdienreizes ir labākas un veselīgākas par 
retām un lielām (šis noteikums attiecas gan uz sienu, gan spēkbarību)

- barību vienmēr nosveriet, lai precīzi zinātu, cik daudz to zirgs saņem
- papildus informācijai: baileyshorsefeeds.co.uk mājas lapā ir barību kalkulators, kur 

iespējams uzzināt, cik daudz un kāda barība būtu piemērota konkrētajam zirgam, 
konsultēties var rakstot uz baileys@zirgam.lv

- labas veselības priekšnoteikumi: labas kvalitātes siens/zāle, regulāras kustības, svaigs 
gaiss un ūdens pieejamība 24/7. Rudens-ziemas-pavasara periodā – vitamīnu un 
mikroelementu piedeva būtu vēlama. Ja iespējams, veikt siena un/vai auzu analīzes, lai 
būtu skaidrība par esošo uzturu un piedevu nepieciešamību zirga uzturā.

- zirgiem (nekaltiem) ar noslieci aptaukoties, vēlami ir siena tīkli, lai tiem būtu iespēja 
uzņemt barību regulāri, mazās devās un rūpīgi sagremojot, tā izvairoties no barības 
“aprīšanas” un nevajadzīgi daudz kaloriju uzņemšanas

- granulās parasti ir mazāk cietes kā maisījumos/mušļos, gremošanas problēmgadījumos 
tās var apliet ar ūdeni, lai palielinātu sagremojamību.


