Marstall Naturell - tyyntä energiaa
luonnonmyslistä!

Maukas ja vähäproteiininne ja
vähäsokerinen
huippumysli.

"Hieman toisenlainen” myslivaihtoehto niille, jotka etsivät hevosilleen jotain
erityistä. Pelletitön ja melassiton luonnollinen mysli, joka sisältää omenaa,
porkkanaa, Ω-3 öljyä. Pohjana hydrotermisesti pilkottu viljaa ilman kauraa.
■ Marstall Naturell ei sisällä melassi, pellettejä eikä kauraa.

TUOTEINFO

■ Luonnonmysli, myös allergiaan taipuvaisille herkille hevosille

Marstall Naturell tuoteseloste
Koostumus per kg

Ruokintasuositus

Hevosten täydennysrehu
Hydrotermisesti käsiteltyjä viljahiutaleita
maissihiutale (35 %), o h r a h i u t a l e (30 %).
Ainesosat:
maissihiutale (35 %), ohrahiutale (30 %), hedelmäpuriste omena (11,5 %), täysjyväpelletti (6 %),
sinimailasheinä (6 %), auringonkukan kylvösiemen
(4 %), porkkana (kuutioitu + ku iv at tu) (3 %),
raffinoitu rapsiöljy (3 %), yrtit (0,5 %)
Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:
Raakaproteiini
9,50 %
Sulava* raakaproteiini
43,00 g
Raakarasva
7,50 %
9,00 %
Raakakuitu
Raakatuhka
3,00 %
Energia (DE)
13,00 MJ
Energia (ME)
11,60 MJ
Kalsium
0,40 %
Fosfori
0,20 %
Natrium
0,20 %
Magnesium
0,15 %
*ohutsuolessa sulavaa

Naturell ainoana täydennysrehuna
Pienhevoset / ponit
Täysveriset
Lämminveriset

Esimerkki päiväannoksesta 550 kg painavalla hevonen
Naturell ainoana täydennysrehuna heinän kanssa
kevyt työ
n. 1,5 – 2,5 kg
keskiraskas työ
n. 2,0 – 3,0 kg
1 litra Naturell = n. 450 g
EP= elopaino

Ohjeita: Täydennysrehua tulee antaa hevosille suositusten
mukaan, jolloin hivenaineiden ja vitamiinien saanti on
optimaalinen. Suosittelemme jakamaan annokset useisiin
eriin päivän aikana.
Ruokintasuositukset pohjautuvat karkearehun /heinän
ruokintamääriin n. 1,0 - 1,2 kg per 100 kg elopainoa päivässä.

Säkkikoko:

Ravitsemusfysiologiset lisäaineet per kg:
Rasvaliukoiset vitamiinit:
A-vitamiini (3a672a)
D-vitamiini/vitaminivalmiste D3 (E671)
E- vitamiini (3a700)
K3-vitamini (3a711)

Säkki
13.500,00 I.E.
570,00 I.E.
250,00 mg
4,50 mg

Vesiliukoiset vitamiinit:
C-vitamiini (3a312)
B1-vitamiini (3a821)
B2-vitamiini /riboflaviini)
B6-vitamiini /pyridoksaalihydrokloridi(3a831)
B12-vitamiini /kobalamiinivalmiste
Biotiini (3a880)
Foolihappo (3a316)
Koliinikloridi (3a890)
Kalsium- D-pantoteenihappo (3a841)
Nikotiinihappo (nikotiinihappovalmiste)

27,00 mg
13,20 mg
3,00 mg
10,00 mg
25,00 mcg
150,00 mcg
4,50 mg
125,00 mg
15,00 mg
22,50 mg

15 kg

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

Hivenaineet:
Rauta (rautan-(II)-sulfaatti, monohydraatti E 1) 98,20 mg
Kupari ( kupari-(II)-sulfaatti,pentahydraatti E 4) 23,00 mg
Sinkki (sinkkioksidi E 6)
150,00 mg
Mangaani (mangaani-(II)-oksidi E 5)
85,00 mg
Jodi (kalsiumjodaatti, heksadydraatti E 2)
0,55 mg
Seleeni (natriumseleniitti E 8)
0,50 mg
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).
päivätty 9.2017
facebook.com/Marstall Suomi

n. 230 g per 100 kg EP/vrk
n. 380 g per 100 kg EP/vrk
n. 400 g per 100 kg EP/vrk

