Marstall Nutri-Pellet
laatua myös pellettinä

Moderni „compact feed“ pellettien muodossa. Helposti sulavaa,
hydrotermisesti pilkottua kauratonta viljaa. Pelletit ovat side- ja
säilöntäaineettomia. Edullinen ja laadukas vaihtoehto myslille.
■ Sisältää tasapainoisesti mineraaleja ja vitamiineja. Joukossa maistuvaa
omenaa ja pellavansiemeniä. Sopii kaikille hevosroduille kaikissa
suoritustasoissa.
■ Marstall pelletit (7 mm), sopivat myös ruokinta-automaatteihin.
■ Toimii erinomaisena kasvatusrehuna yhdistettynä Marstall
Fohlen-Mix varsamyslin kanssa

Koostumus per kg
Hydrotermisesti käsiteltyjä viljahiutaleita.
Ainesosat: kaurankuorilese (20 %), ohra (15 %),
omenapuriste (15 %), vehnäsuurimolese (15 %), maissi
(10 %), rehuvehnäjauho (10 %), vehnä (7 %), kalsiumkarbonaatti (2,2 %), pellavansiemenuute (2 %), juurikasmelassi (2 %), oluthiiva (1 %), natriumkloridi (0,3 %)
Analyyttiset ainesosat ja pitoisuudet per kg:

Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:

TUOTEINFO

Raakaproteiini
10,70 %
Sulava *raakaproteiini
53,00 g
Raakarasva
3,40 %
Raakakuitu
10,80 %
Raakatuhka
5,80 %
Energia (DE )
11,00 MJ
Energia (ME)
10,00 MJ
Kalsium
0,90 %
Fosfori
0,40 %
Natrium
0,15 %
Magnesium
0,20 %
*ohutsuolessa sulavaa
Ravitsemusfysiologiset lisäaineet:
Rasvaliukoiset vitamiinit:
A-vitamiini
12.000,00 I.E.
D3-vitamiini
500,00 I.E.
E-vitamiini
200,00 mg
K3-Vitamiini
4,40 mg
Vesiliukoiset vitamiinit:
C-vitamiini
25,00 mg
B1-vitamiini
13,00 mg
B2-vitamiini
3,40 mg
B6-vitamiini/pyridoksaalihydrokloridi 11,00 mg
B12-vitamiini / syanokobalamiini
25,00 mcg
Biotiini
155,00 mcg
Foolihappo
4,60 mg
Koliinikloridi
150,00 mg
Kalsium-D-pantoteenihappo
14,00 mg
Niasiini
24,00 mg
Hivenaineet:
Rauta (rauta-(II)-sulfaatti, monohydraatti
110,00 mg
Kupari kupari-(II)-sulfaatti, pentahydraatti
20,00 mg
Sinkki sinkkioksidi
140,00 mg
Mangaani mangaani-(II)-oksidi
90,00 mg
Jodi kalsiumjodaatti, heksadydraatti
0,40 mg
Seleeni natriumseleniitti
0,45 mg

Ruokintasuositus
Nutri-Pellet ainoana täydennysrehuna, EP= elopaino.
Pienhevoset/ ponit
Täysveriset
Lämminveriset

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

Esimerkkiannos 550 kg painavalle hevoselle (EP= elopaino)
Nutri-Pellet ainoana täydennysrehuna heinän kanssa
kevyt työt
n. 2,5 – 3,5 kg

Tätä hevosten täydennysrehua tulee annostella vain
tässä annettujen suositusten mukaan sen
täydennysrehuun verrattuna suuremman vitamiini ja
hivenainepitoisuuden vuoksi. Huomioi annostelusuositukset saadaksesi hevosellesi parhaan mahdollisen
ja yksilöllisen ruokinnan.
Suosittelemme antamaan karkearehua (heinää)
1,0 -1,2 kg päivässä 100:aa elopainokiloa kohden.
Säkki 25 kg. 1 litra Nutri-Pellet = n. 770 g
FEI EADCM vaatimusten mukainen.
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päivätty 3.2022
Tunnistenumero: katso säkin
painatusta. Valmistettu 6 kk.
ennen annettua ”ennen
päiväystä”. Päiväys pätee vain
oikealla varastointitavalla;
hygieeninen, viileä ja kuiva.

