Marstall S e n i o r – A k t i v

vahvistaa
elimistön puolustusjärjestelmää

Aminohapot
tukevat
lihaksistoa.

TUOTEINFO

Marstall Senior -Aktiv on viljaton, helposti sulava mysli, joka on räätälöity
erityisesti vanhojen hevosten tarpeisiin.
■ Myslistä seniorihevonen saa hyvää energiaa sekä välttämättömiä, helposti
sulavia aminohappoja, joita hevosen keho voi hyödyntää 100 %.
■ Viljaton Seniori -Aktiv sisältää paljon rakennetta, mutta ei melassia eikä
sinimailasta.
■ Ihanteellinen mysli myös hevosille, joilla on aineenvaihduntaongelmia.

Marstall S e n i o r - A k t i v tuoteseloste
Koostumus per kg

Ruokintasuositus

Hevosten täydennysrehu
Ainesosat: ilmakuivattu ruoho, rypäleiden puristemassa (12
%), soijauuttojauho, soijapapuhiutale, keltainen
pellansiemenrouhe, raff. rypsiöljy, valssattu pellavansiemen,
porkkanahiutale, panimohiiva (Saccharomyces cerevisiae 1,3
%); kalsiumkarbonaatti, kurkumanjuurileike (0,5 %),
kasviöljy (pellava/maarianohdake)
Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:
Raakaproteiini
17,50 %
Sulava* raakaproteiini
120,00 g
Raakarasva
12,00 %
Raakakuitu
16,40 %
Raakatuhka
7,20 %
Energia (DE)
12,30 MJ
Energia (ME)
10,50 MJ
Kalsium
0,60 %
Fosfori
0,30 %
Natrium
0,10 %
Magnesium
0,20 %
Tärkkelys
3,70 %
Sokeri
6,60 %
Aminohapot
Lysiini
0,95 %*
SAS (metioniini + kysteiini) 0,70 %*
Treoniini *
1,20 %
Tryptofaani
0,15 %
Valiini
0,65 % *
*ohutsuolessa sulava

Kevyt työ
n. 200 g- 250 g per 100 kg EP/vrk
Keskiraskas työ n. 300 g- 450 g per 100 kg EP/vrk
Raskas työ
n. 450 g- 550 g per 100 kg EP/vrk
EP = elopaino
Annosteluesimerkki 600 kg painavalle hevoselle:
Kevyt työ
n. 1,0 - 1,5 kg
Keskiraskas työ
n. 1,5 – 2,5 kg
Raskasta työtä
n. 2,5 – 3,0 kg
1 litra Marstall Senior -Aktiv = n. 400 g
Vinkki: Marstall Senior -Aktiv voidaan myös liottaa ja tarjota
pehmennettynä.
Kiireisten syöjien, hevosten, joilla on kateutta, hammasongelmia
jne. Suosittelemme ruokkimaan Senior -Aktiv liotettuna
(esim. 1 litra Senior -Aktiv + 1 litraa lämmintä tai kylmää vettä
15 minuutin ajan).
Karkearehun saannin varmistamiseksi suosittelemme tarjoamaan
niittytuotteitamme karkearehun korvikkeena, erityisesti vanhoille
hevosille, jotka eivät enää pysty pureskelemaan hyvin.
Annetut annostelusuositukset tulee jakaa tasaisesti useaan
ruokintakertaan päivässä.
Suosituksemme lähtee aina 1,5 kg kuivaheinästä/per 100 kg EP/ vrk.
FEI EADCM vaatimusten mukainen.

Ravitsemusfysiologiset lisäaineet per kg:
Rasvaliukoiset vitamiinit:
A-vitamiini

10.000,00 I.E.
D3-vitamiinini
950,00 I.E.
E-vitamiini
800,00 mg
K3-vitamiini
3,50 mg
Vesiliukoiset vitamiinit:
C-vitamiini
600,00 mg
B1-vitamiini
24,00 mg
B2-vitamiini/riboflaviinivalmiste
9,00 mg
B6-vitamiini/pyridoksaalihydrokloridi
23,00 mg
B12-vitamiini syanokobalamiini
90,00 mcg
Biotin
900,00 mcg
Foolihappo
9,00 mg
Koliinikloridi
290,00 mg
Kalsium-D-pantoteenihappo
30,00 mg
Niasiini
28,00 mg
Hivenaineet:
Rautasulfaattimonohydraattina
Kupari yhteensä
josta, Kupari-(II)-sulfaattipentahydraatti
Kupari (II) glysiinikelaattihydraatti
Sinkki kokonaismäärä,
josta, Sinkkiä sinkkioksidina
Glysiini-sinkkikelaattihydraatti
Mangaani yhteensä
josta, Mangaani(II)-oksidina
Glysiinimangaanikelaattihydraatti
Jodi kalsiumjodaatti, vedetön
Seleeni natriumseleniitti
Orgaaninen seleeni Saccharomyces
cerevisiae CNCM I- 3060: sta
(inaktivoitu seleenihiiva)

130,00 mg
50,00 mg
44,00 mg
6,00 mg
266,00 mg
230,00 mg
26,00 mg
128,00 mg
92,00 mg
36,00 mg
0,80 mg
0,60 mg
0,40 mg

Tunnistenumero: Katso säkin painatusta. Käytettävä ennen;
katso säkin painatusta. Valmistettu kuusi kuukautta ennen
annettua ”Ennen päiväystä”. (Käytettävä ennen – päiväys pätee
oikealla varastointitavalla – hygieeninen,viileä, kuiva).
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Säkkikoko

säkki

20 kg

Marstall maahantuonti
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