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päivitetty 3.2023
 
Tunnistenumero: katso säkin 
painatusta. Valmistettu 6 kk.  
ennen annettua ”ennen 
päiväystä”. Päiväys pätee vain 
oikealla varastointitavalla; 
hygieeninen, viileä ja kuiva. 

Marstall Gastro ‐Mysli
vatsaystävällinen, viljaton  

 
Marstall maahantuonti   
NeuMarss Oy 
Virtasentie 12, 28760 Pori  
Varasto myös:  
Ulasoorintie 8, 28600 Pori 
Puh: +358 (0) 44 9763 729 
myynti@marstall.fi 
www.marstall.fi 
Facebook/ Marstall Suomi 
Instagram/marstallsuomi 
 

			

			

	
	
	

 
 

Koostumus per kg                  Ruokintasuositus                                                                                 
 

 
 
 
 
 

        
      Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg: 

              Raakaproteiini               16,50 %  
              Sulava *raakaproteiini       110,00 g 
              Raakarasva                6,80 % 
              Raakakuitu               17,00 % 
                  Raakatuhka               10,30 %  
                  Energia (DE )                   10,50 MJ 
                Energia (ME)               8,80 MJ   
                Kalsium                                 1,00 % 
                                    Fosfori                0,45 %  
                Natrium                                0,30 %  
                Magnesium                0,70 % 
              Tärkkelys                4,20 % 
              Sokeri                6,50 % 
              Aminohapot 

   Lysin*       0,60 % 
   SAS (Metioniini + kysteiini)*       0,35 % 
  Treoniini*      0,45 % 
  Tryptofaani      0,15 % 
   Valiini      0,60 % 
*ohutsuolessa sulavaa 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 

 

Tätä hevosten täydennysrehua saa annostella vain tässä 
annettujen suositusten mukaan sen täydennysrehuun 
verrattuna suuremman vitamiini- ja hivenainepitoisuuden 
vuoksi. Ota huomioon seuraavat annostelusuositukset 
hevosesi parhaaseen mahdolliseen ja yksilölliseen ruokintaan. 
 
Gastro-Mysli ainoana täydennysrehuna: EP= elopaino 
 
Kevyt työ               n.   400 g  per  100 kg EP/vrk  
Keskiraskas työ    n.  500 g  per   100 kg EP/vrk 
Raskas työ             n.   550 g  per  100 kg EP/vrk    
    
Annosteluesimerkki 550 kg painavalle hevoselle: 
Kevyt työ   n. 2,0 -  2,5 kg 
Keskiraskas työ  n. 2,5 – 3,0 kg  
Raskasta työtä  n. 3,0 – 4,0 kg  
 
 
Säkki 20 kg. 1 litra Marstall Gastro-Mysli= n. 380 g  
 
 
Kiireisten syöjien, hevosten, joilla on kateutta, hammas- 
ongelmia jne. Suosittelemme ruokkimaan Gastro-Mysliä 
liotettuna (esim. 1 litra Gastro-Mysli + 1 litraa lämmintä  
tai kylmää vettä 15 minuutin ajan). 
 
Annetut annostelusuositukset tulee jakaa tasaisesti  
useaan ruokintakertaan päivässä. Suosituksemme  
lähtee aina 1,5 kg kuivaheinästä/per 100 kg EP/ vrk. 
 
FEI EADCM vaatimusten mukainen. 
 

Ainesosat: lämpökuivattu heinä (48 %), rypäleiden puriste- 
massa (15 %), soijauuttojauho (14 %), pellavan uutto jauhe 
(10,5 %), raff.rypsiöljy (4 %), timoteiheinä, lämpökuivattu (3 
%), kalsiumkarbonaatti (1 %), oluthiiva (Saccharomyces 
cerevisiae) (1 %), magnesiumoksidi (0,9 %), natriumbi- 
karbonaatti (0,8 %), monokalsiumfosfaatti (0,5 %) 

Ravitsemusfysiologiset lisäainee per kgt: 
Rasvaliukoiset vitamiinit: 
A-vitamiini                                       14.500,00  I.E. 
D3-vitamiini                                            650,00 I.E.  
E-vitamiini                                             280,00 mg  
K3-vitamiini                                                5,50 mg  
Vesiliukoiset vitamiinit:  
C-vitamiini                                     30,00 mg 
B1-vitamiini                                               17,00 mg 
B2-vitamiini / riboflavin                          4,00 mg    
B6-vitamiini/pyridoksaalihydrokloridi     11,50 mg  
B12-vitamiini / syanokobalamiini     30,00 mcg 
Biotiini                                                   190,00 mcg 
Foolihappo                                                  5,80 mg  
Koliinikloridi                                          190,00 mg  
Kalsium-D-pantoteenihappo                18,50 mg 
Niasiini                                       29,00 mg 
Hivenaineet: 
Rauta (rauta-(II)-sulfaatti, monohydraatti 100,00 mg 
Kupari kupari-(II)-sulfaatti, pentahydraatti 25,00 mg 
Sinkki, sinkkioksidi                              165,00 mg 
Mangaani  mangaani-(II)-oksidi         95,00 mg 
Jodi kalsiumjodaatti, vedetön                0,45 mg  
Seleeni natriumseleniitti                          1,50 mg 

     Marstall Gastro -Mysli on suunniteltu uusimpien tieteellisten tutkimusten 
       mukaan hevosille, joilla on herkkä vatsa tai usein vatsavaivoja. 

 ■  Hellävarainen vatsamysli puskuroi mahahappoja ja sopien myös  
       hermostuneille hevosille. Viljaton resepti ilman melassia auttaa välttämään  
       vatsan liiallista happamuutta. 
 ■ Viljaton Allgäun -heinäkuitujen ja pehmeän timoteiheinän ansiosta Gastro – 
       Myslissä on korkea rakennepitoisuus. Tämä lisää purennan tarvetta ja edistää 
       siten syljen muodostumista. 


