Marstall Haferfrei – arvostettu ja
suosittu kauraton klassikkomysli

Alkuperäinen!
Nyt uudistettu
resepti, lisää
hivenaineita ja
E-vitamiineja!
Haferfrei parempi kuin
koskaan!

Marstall Haferfrei – mysliklassikko jo 25 vuoden ajan.
■ Ihanteellinen yhdistelmärehu taloudelliseen ja yksilölliseen annosteluun. Jokaisen
hevosen optimaaliseen perusylläpitoon kaikilla suoritustasoilla.

TUOTETINFO

■ Parannettu resepti, lisää kivennäisiä ja mineraaleja; sinkin, kuparin, seleenin
ja jodin täydellinen tasapaino ja runsaasti E- vitamiinia!

Marstall Haferfrei tuoteseloste
Koostumus per kg

Ruokintasuositus

Hevosten täydennysrehu
Hydrotermisesti käsiteltyä viljahiutaleitta:
ohrahiutaleita (30 %), maissihiutaleita (20 %).
Ainesosat:
ohrahiutale (30 %), maissihiutale (20 %), vehnäsuurimolese
(18 %), hedelmänpuriste omena (13 %), juurikasmelassileike (11 %), juurikasmelassi (3,5 %), kalsiumkarbonaatti (1 %), natriumkloridi (0,4 %), monokalsiumfosfaatti
(0,25 %)
Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:
Raakaproteiini
Sulava*raakaproteiini
Raakarasva
Raakakuitu
Raakatuhka
Energia (DE)
Energia (ME)
Kalsium
Fosfori
Natrium
Magnesium

9,80 %
49,0 g
3,4 %
8,8 %
6,2 %
12,5 MJ
10,0 MJ
0,9 %
0,3 %
0,2 %
0,2 %

Haferfrei ainoana täydennysrehuna:
n. 180 g
per 100kg EP/vrk
Pienhevoset/ poni
Täysverihevoset
n. 310 g
per 100 kg EP/vrk
Lämminveriset
n. 320 g
per 100 kg EP/vrk
Esimerkki päiväannoksesta 550 kg painavalle hevoselle
Haferfrei ainoana täydennysrehuna heinän kanssa
kevyt työ
n. 1,5 – 1,7 kg
keskiraskas työ
n. 2,0 – 3,0 kg
1 litra Haferfrei = 525 g
EP = elopainokilo
Ruokintasuositukset pohjautuvat karkearehun/heinän
ruokintamääriin >1,5 kg per 100 kg päivässä. Suositusten
mukaan syötettäessä vitamiini ja hivenainepitoisuudet ovat 1,38 %.
Säkkikoko:
Säkki

20 kg

*ohutsuolessa sulavaa

Ravitsemusfysiologiset lisäaineet per kg:
Rasvaliukoiset vitamiinit:
A-vitamiini (3a672a)
D-vitamiini /vitamiini D3 (E 671)
E-vitamiini (3a700)
K3-vitamiini (3a711)

18.500,00 I.E.
800,00 I.E.
550,00 mg
6,30 mg

Vesiliukoiset vitamiinit:
C-vitamiini (3a312)
38,00 mg
B1-vitamiini (3a821)
18,50 mg
B2-vitamiini /riboflaviinivalmiste
4,40 mg
B6-vitamiini/pyridoxaalihydrokloridia (3a831)
13,40 mg
B12-vitamiini /kobalamiini
36,70 mcg
Biotiini (3a880)
225,00 mcg
Foolihappo (3a316)
6,50 mg
Koliinikloridi (3a890)
180,00 mg
Kalsium-D-pantoteenihappo (3a841)
20,60 mg
Nikotiinihappo (3a314)
30,00 mg
Hivenaineet:
Rauta (rautan-(II)-sulfaatti, monohydraatti E1) 130,00 mg
Kupari (kupari-(II)-sulfat, pentahydraatti E4)
42,00 mg
Sinkki (sinkkioksidi E 6)
260,00 mg
Mangaani (mangaani-(II)-oksidi E5)
130,00 mg
Jodi (vedetön kalsiumjodaatti, 3b202)
1,30 mg
Seleeni (natriumseleniitti E8)
0,95 mg

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;
katso säkin painatusta. Valmistettu 6 kk ennen annettua
”Ennen päiväystä”. (Käytettävä ennen – päiväys pätee vain
oikealla varastointitavalla – hygieeninen, viileä, kuiva).
facebook.com / Marstall Suomi
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