
   
  T

UO
TE

IN
FO

 
Marstall	Naturell	Mix    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tukee vatsaa 
ja suolistoa 
sekä lisää 
karvan kiiltoa. 

 

Koostumus per kg                Ruokintasuositus                                                                         
 

Ainesosat: maissihiutale (33 %), ohrahiutale (33 %), 

omenapuriste (18 %), kuumailma kuivattu timoteiheinä, 
(4 %), auringonkukansiemen (4 %), rypsiöljy raff.(3 %),  
porkkanahiutale (3 %), speltin kuori (3 %).  

 
Analyyttiset ainesosat ja pitoisuudet per kg: 

           Raakaproteiini               8,90 % 
Sulava *raakaproteiini     42,00 g 
Raakarasva     7,60 % 
Raakakuitu    10,20 % 
Raakatuhka     2,60 %  
Energia (DE) 12,50 MJ 
Energia (ME)  11,50 MJ   
Kalsium      0,20 % 
Fosfori     0,25 %  
Natrium     0,05 %  
Magnesium      0,10 % 
Kupari   2,90 mg 
Jodi   0,20 mg 
Mangaani   10,50 mg 
Sinkki  14,80 mg 
Seleeni    0,10 mg                
*ohutsuolessa sulavaa 
 
 
                  
                            
   
   
 
   
 

 

Marstall Naturell - Mix myslisekoitus 
on monipuolinen luonnonmysli hevosille 
kevyelle tai keskitason rasitustasolle. 
Matalaproteiininen ja vähäsokerinen resepti 
ilman melassia ja kauraa – tarjoaa nopean, 
helposti sulavan energian ja vatsaystävälli- 
sen  rakenteen jokaiselle ruokintakerralle. 
 
■ Naturell-Mix on "erityyppinen mysli" 
    maukas ja erityisen lempeä herkille ja 
    allergiaan taipuville hevosille ja kiireesti  
    syöville. Se sisältää omenaa ja porkkanaa. 
    sekä  arvokasta omega-3-öljyä. Ei lisättyjä  
    vitamiineja tai kivennäisaineita 
 
■ Naturell-Mix korvaa aiemman Naturell- 
    myslin. 

Naturell –Mix täydennysrehuna, EP = elopaino 
 
Kevyt työ                  n. 200 -250 g  per  100 kg EP/vrk  
Kohtalainen työ      n. 300 - 450g    per  100 kg EP/vrk  
Raskas työ                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. 450 g 
 
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. 
FEI EADCM vaatimusten mukainen 
 päivitetty 3.2023

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

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 


