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päivitetty 3.2023
Tunnistenumero: katso säkin 
painatusta. Valmistettu 6 kk.  
ennen annettua ”ennen 
päiväystä”. Päiväys pätee vain 
oikealla varastointitavalla; 
hygieeninen, viileä ja kuiva. 

Marstall Wiesen‐Fasern
puhtaasta luonnosta  

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 

			

			

	
	
	

 
 

 
 

Koostumus per kg                       Ruokintasuositus                                                                                      
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

        
         
 
    Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:  

              
              Raakaproteiini                  10,30 %    
                  Sulava *raakaproteiini   46,00 g 

    Raakarasva                          2,50 % 
    Raakakuitu          23,40 % 
    Raakatuhka            8,80 %  
    Energia (DE )                    8,60 MJ 
    Energia (ME)           7,00 MJ   
    Kalsium                                0,80 % 
    Fosfori                     0,30 %  
    Natrium                                0,30 %  
    Magnesium             0,25 % 
    Sokeri              4,90 % 
   *ohutsuolessa sulavaa 
     
    Hivenaineet: 
    Kupari           7,80 mg 
    Sinkki         30,00 mg 
    Seleeni             0,10 mg 
 
 
 
         
 
 
 
 

 

Wiesen-Fasern heinänkorvikkeena: EP = elopaino 

 
Pienhevoset  /ponit     n. 1,0 - 1,5  kg n.100  kg EP/vrk 
Täysveriset                   n. 1,0 - 1,5  kg n.100 kg EP/vrk 
Lämminveriset            n. 1,0 - 1,5  kg n.100 kg EP/vrk 
 
 
1 kg Wiesen-Fasern = 1 kg heinää. 
Säkki 15 kg. 1 litra Wiesen-Fasern = n. 310 g 
 
Esimerkki päiväannoksesta 550 kg painavalle hevoselle 
 
Wiesen-Fasern heinän korvikkeena: 
Lämminverinen     n. 5,5 - 8,0 kg Wiesen-Fasern 
 
Wiesen-Fasern heinän lisänä: 
Lämminverinen      n. 2,0 kg Wiesen-Fasern + 6 kg heinää  
 
Wiesen-Fasern muun raakarehuannoksen lisänä              
Lämminverinen      n. 2 - 3 kourallista 
 
Ohje: Wiesen-Fasern voidaan syöttää sekä kuivana että 
kostutettuna. 
 
■ Hyvä raakarehun lisänä, parantaa pureskelua ja syljen      
    eritystä. Ei melassa tai lisäaineita. 
■ Helppo apu ruokintaan kuljetuksissa ja kisamatkoilla 
■ Sopii erinomaisesti kaviokuume herkille hevosille. 
 

FEI EADCM vaatimusten mukainen 

 

Kuumailma kuivattu luonnonniitty kasvustoa. 
 
Ainesosa: 100 % ympärivuoden vihreän laitumen ensim, 
kasvustoa. Sisältää erilaisia yrttejä ja heinää mm. raiheinä, 
koiraheinä, nurminata, punanata, italianraiheinä, timotei, 
puna-apila, valkoapila, niittynurmikka, niittyheinäkaura, 
keltakaurakko, kylänurmikka, keltamaite, nurmipuntar- 
pää, nurmirölli, egyptinapila, piharatamo, kamomilla, 
luhtalitukka, makea heinä, suovilla, luhtalitukka, 
kamparuoho, matara yms. Ei sisällä sinimailasta.  

Korjataan myöhäisessä kukinnossa ja kuivataan. 

 
■  Marstall Wiesen-Fasern Allgäun puhtailta ylänköniityiltä 
    – ympäristöystävällisesti silputtua, ilmakuivattua 
    heinänkuitua 
■ Luonnonmukainen laidunruoho, myöhäinen niitto- 
    ajankohta - vähä fruktaaninen. Lisäaineeton, melassiton 
    ja silppupituudeltaan n. 1-2-cm pituinen 
■ Ideaali tuote herkille ja ikääntyneille hevosille. Rakenne  
    lisää pureskelun tarvetta ja syljeneritystä. 
  


