Marstall Gastro –Mysli
hellävarainen vatsalle

Sisältää
ylimääräistä
magnesiumia

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.
■ Allgäun -heinäkuitujen ja pehmeän timotei -heinän ansiosta Gastro -Myslissä on korkea

TUOTEINFO

rakennepitoisuus. Tämä lisää purennan tarvetta ja edistää siten syljen muodostumista.

Marstall G a s t r o - M y s l i tuoteseloste
Koostumus per kg

Ruokintasuositus

Hevosten täydennysrehu
Herkkävatsaisille hevosille
Ainesosat: lämpökuivattu heinä (48 %), viinirypäleiden
puristemassa (15 %), soijarouhe (14 %), pellavarouhe
(10,5 %), rapsiöljy (4 %), Timotei, lämpökuivattu (3 %),
kalsiumkarbonaatti (1 %), panimohiiva (Saccharomyces
cerevisiae) (1 %), magnesiumoksidi (0,9%), Natriumbikarbonaatti (0,8%) , monokalsiumfosfaatti (0,5%)
Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:
Raakaproteiini
16,50 %
Sulava* raakaproteiini
110,0 0 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
Lysiini
0,60 %*
SAS (metioniini + kysteiini) 0,35 %*
Treoniini *
0,45 %
Tryptofaani
0,15 %
Valiini
0,60 % *
*ohutsuolessa sulava

Ravitsemusfysiologiset lisäaineet per kg:
Rasvaliukoiset vitamiinit:
A-vitamiini

D3-vitamiinini
E-vitamiini
K3-vitamiini
Vesiliukoiset vitamiinit:
C-vitamiini
B1-vitamiini
B2-vitamiini/riboflaviinivalmiste
B6-vitamiini/pyridoksaalihydrokloridi
B12-vitamiini syanokobalamiini
Biotin
Foolihappo
Koliinikloridi
Kalsium-D-pantoteenihappo
Niasiini
Hivenaineet:
Rauta monohydraatti (II) sulfaattina
Kupari-(II)-sulfaattipentahydraatti
Sinkkiä sinkkioksidina
Mangaani(II)-oksidina
Jodi kalsiumjodaatti, heksadydraatti
Seleeni natriumseleniitti

14.500,00 I.E.
650,00 I.E.
280,00 mg
5,50 mg
30,00 mg
17,00 mg
4,00 mg
11,50 mg
30,00 mcg
195,00 mcg
5,80 mg
190,00 mg
18,50 mg
29,00 mg
100,00 mg
25,00 mg
165,00 mg
95,00 mg
0,45 mg
0,50 mg

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
Kevyt työ
n. 400 g per 100 kg EP/vrk
Keskiraskas työ n. 500 g per 100 kg EP/vrk
Raskas työ
n. 650 g per 100 kg EP/vrk
EP = elopaino
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
Kiireisten syöjien, hevosten, joilla on kateutta, hammasongelmia
jne. Suosittelemme ruokkimaan Gastro-Mysliä liotettuna
(esim. 1 litra Gastro-Mysli + 1 litraa lämmintä tai kylmää vettä
15 minuutin ajan).
1 litra Marstall Gastro-Mysli = n. 380 g
Annetut annostelusuositukset tulee jakaa tasaisesti useaan
ruokintakertaan päivässä.
Suosituksemme lähtee aina 1,5 kg kuivaheinästä/per 100 kg EP/ vrk.

Säkkikoko

säkki

Marstall maahantuonti
Brave Jump Oy
Kylväjäntie 53
FI-21500 Piikkiö
Suomi
puh:+358 (0) 400–705596
E-mail: info@marstall.fi
www.marstall.eu

Tunnistenumero: Katso säkin painatusta. Käytettävä ennen;
Päivätty 1.2021
katso säkin painatusta. Valmistettu kuusi kuukautta ennen
annettua ”Ennen päiväystä”. (Käytettävä ennen – päiväys pätee
vain oikealla varastointitavalla – hygieeninen, viileä, kuiva).
facebook.com/Marstall Suomi
instagram.com/Marstall Suomi

20 kg

