Marstall Getreidefrei-Mix
Marstall Getreidefrei-Mix myslisekoitus
ei sisällä viljaa, melassia, eikä sinimailasta.
Getreidefrei-Mix on luonnollinen viljaton
proteiini- mysli lihasten ylläpitoon.
Luonnollinen mysli sisältää vain luontaisia
ravintoaineita ja paljon pureskelua edistäviä
kuituja.
■ Ilman lisättyjä mineraaleja, hivenaineita
tai vitamiineja ja se voidaan yhdistää
muihin rehuihin.
■ Erinomainen hevosille joilla on viljavatsaa
yliherkkyys tai hevosille jokaTukee
tarvitsevat
suolistoa
hyvin sulavan ruokavalion jajaenergiaa.
sekä lisää

Koostumus per kg

Ruokintasuositus

TUOTEINFO

Ainesosat:
Ruohoa, kuivattu korkeassa lämpötilassa (65 %),
soijapapuhiutale (12 %), Timotei, kuivattu korkeassa
lämpötilassa (5 %), keltainen pellavansiemen (5 %)
uutettu pellavansiemen (5 %), porkkanahiutale (3 %),
kasviöljy (pellavaöljy, maarianohdake siemenöljy)
kylmäpuristettu (3 %), hernehiutale (2 %).
Analyyttiset ainesosat ja pitoisuudet per kg:
Raakaproteiini
16,00 %
Sulava *raakaproteiini 95,50 %
Raakarasva
9,00 %
Raakakuitu
18,50 %
Raakatuhka
8,00 %
Energia (DE)
11,00 MJ
Energia (ME)
9,50 MJ
Kalsium
0,55 %
Fosfori
0,25 %
Natrium
0,10 %
Magnesium
0,20 mg
Kupari
3,50 mg
Jodi
0,20 %
Mangaani
23,00 mg
Sinkki
12,20 mg
Seleeni
0,00 %
Tärkkelys
0,90 %
Sokeri
6,90 %
*ohutsuolessa sulavaa
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Getreidefrei–Mix täydennysrehuna, EP = elopaino
Kevyt työ
Kohtalainen työ
Raskas työ

n. 200 -250 g per 100 kg EP/vrk
n. 300 - 450g per 100 kg EP/vrk
n. 450 - 550 g per 100 kg EP/vrk

Esimerkki päiväannoksesta/ hevonen 600 kg elopainoa:
Kevyt työ
n. 1,0 – 1,5 kg
Kohtalainen työ
n. 1,5 –2,5 kg
Raskas työ
n. 2,5 –3,0 kg
Säkkikoko 15 kg /1 litra = n. 430 g
Marstall ruokinta-asiantuntijamme suosittelevat:
Marstall Getreidefrei-Mix voidaan tarvittaessa syöttää
myös liotettuna soseena. Tämä on erityisen hyödyllistä
hevosille, jotka syövät kiireesti, hevosille, joilla on
hammasongelmia. Vanhoille hevosille, joilla on vaikeuksia
pureskella, suosittelemme myös liottamaan niittytuotteiden kanssa ja tarjoamaan niitä karkearehun
korvikkeeksi.
Ruokinta-ohjeet:
Kaikki mainitut rehumäärät tulisi jakaa useisiin pieniin
annoksiin päivän mittaan.
Suosituksemme perustuvat 1,5 kg: n karkearehu -osaan
(heinä) / 100 kg elopainoa / päivä. Tarvittavaan
mineraalien, hivenaineiden ja vitamiinien tarjontaan
suosittelemme yhdistelmää mineraalirehun kanssa, esim.
Marstall Force.

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

