Marstall Stall-Riegel – maistuva ja
herkullinen kivennäisrehu
Korkealaatuinen,
maukas sinimailasta
sisältävä vitamiinija kivennäisainelisä
ympärivuotiseen
käyttöön. Niin
harraste- kuin
urheiluhevosille!

Kätevä ja edullinen Marstall Stall-Riegel sisältää kaikki hevosesi päivittäin
tarvitsemat vitamiinit sekä kivennäis- ja hivenaineet.
■ Kivennäisaine ja vitamiinileipänne on helppo annostella – suoraan kädestä.

TUOTEINFO

■ Maistuva, sinimailasta sisältävä leipänen on hevosten herkkua!

Marstall Stall-Riegel tuoteseloste
Koostumus per kg

Ruokintasuositus

Hevosten täydennysrehu

Suositeltava annos päivässä:
Pienikokoiset hevoset / ponit ½ le ip änen/ vrk (n. 25 g)
Pienhevoset
1 leipänen / vrk (n. 50 g)
Isokokoiset hevoset
2 leipänen / vrk (n. 100 g)

Mineraali ja vitamiinileipänne

Ainesosat:
vehnä (22,5 %), vehnärehujauho (22,5 %), sinimailasjauho (15 %), vehnäsuurimolese (10 %), kaurajauho (7,5
%), natriumkloridi (6 %), magnesiumoksidi (3,2 %),
kalsiumkarbonaatti (3 %), mallasuute (2,5 %),
monokalsiumfosfaatti (2 %).
Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:
Raakaproteiini
10,70 %
Sulava*raakaproteiini
52,00 %
Raakarasva
4,00 %
Raakakuitu
7,70 %
Raakatuhka
20,00 %
Energia (DE)
9,40 MJ
Energia (ME)
8,40 MJ
Kalsium
Fosfori
Natrium
Magnesium

2,30
0,80
2,20
1,70

1 kokonainen Stall-Riegel leipänen = n. 50 g
Ohjeita:
Tätä hevosten täydennysrehua saa syöttää vain tässä
annettujensuositusten mukaan sen täydennysrehuun
verrattuna suuremmanhivenainepitoisuuden vuoksi.
Ruokintasuositus pohjautuu karkearehun/heinän
ruokintamääriin > 1,2 - 1,5 kg per 100 kg elopainoa per
päivä.
.

ADMR 28.04.11: Tuote on ADMRhyväksytty!
= Saksan antidoping- ja lääkitysvalvontasääntöjen
mukainen tuote.
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*ohutsuolessa sulava

Ravitsemusfysiologiset lisäaineet per kg:
Raasvakoiset vitamiinit:
A-vitamiini
D3-vitamiini
E-vitamiini
K3-vitamiini

300.000,00
25.000,00
6.500,00
62,00

Vesiliukoiset vitamiinit:
C-vitamiini
B1-vitamiini
B2-vitamiini /riboflaviinivalmiste
B6-vitamiini /pyridoksaalihydrokloridi
B12-vitamiini kobalamiinivalmiste
Biotin
Foolihappo
Koliinikloridi
Kalsium-D-pantotenaattivalmiste
Niasiini

1.200,00 mg
400,00 mg
150,00 mg
400,00 mg
1.600,00 mcg
16.000,00 mcg
160,00 mg
4.000,00 mg
500,00 mg
360,00 mg

Hivenaineet:
Rauta rauta-(II)-sulfaatti, monohydraatti
Kupari kupari-(II)-sulfaatti, pentahydratti
Sinkki sinkkioksidi
Mangaani m angaani-(II)-oksidi
Jodi kalsiumjodaatti, heksahydraatti
Seleeni natriumseleniitti

I.E.
I.E.
mg
mg

2.400,00 mg
760,00 mg
4.200,00 mg
1.700,00 mg
14,40 mg
13,20 mg

Tunnistenumero: katso säkin päältä/ vähimmäispysyvyys päivämäärä, mukaan
lukien hivenaineet ja kivennäisaineet. Katso säkin päältä/ valmistettu 9
kuukautta ennen ilmoitettua vähimmäispysyvyys päivämäärää (MHD).
Vähimmäispysyvyys päivämäärä pätee vain asianmukaisessa varastoinnissa hygieenisesti, viileässä ja kuivassa.
facebook.com/Marstall Suomi

Tuotekoot:
Purkki
Purkki
Säkki

2 kg
5 kg
20 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
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