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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 Condición  
erityismysli kouluratsujen kuninkaille

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 ja pitoisuudet per kg: 
             
 
    
                                       Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:  
             Raakaproteiini        14,70 %  
             Sulava *raakaproteiini      98,00 g 
             Raakarasva         5,40 % 
             Raakakuitu         8,60 % 
                 Raakatuhka         8,00 %  
                 Energia (DE )                     11,70 MJ 
               Energia (ME)      10,20 MJ   
               Kalsium                                  0,90 % 
                                       Fosfori                                     0,50 %  
                Natrium                                  0,35 %  
              Magnesium          0,30 % 

* Lysiini                                  0,75 %  
* SAS Metioniini                   1,40 % 
* Treoniini                              0,75 %       
*ohutsuolessa sulavaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 

 

Condición ainoana väkirehuna: 
 
Pienhevoset /ponit       n. 290 g per 100 kg  EP/vrk  
Täysveriset   n. 340 g per 100 kg EP/vrk 
P.R.E   n. 350 g per 100 kg EP/vrk 
Lämminveriset               n. 420 g per 100 kg EP/vrk 
 
Esimerkki päiväannoksesta kouluratsulle, jonka 
elopaino/ EP on  550  kg  
Condición ainoana täydennysrehuna heinän 
kanssa 
kevyt työ                   n. 1,5 – 1,7 kg 
normaali työ                    n. 2,5 – 3,0 kg 
Nuoret oriit (450 kg)    n. 2,5 – 3,0 kg 
Lämminverinen kouluratsu,      n.   2,0 –     3,0   kg 
ruumiinrakenteen korostaminen  
 
Kuitukomponentit lisäävät pureskeluun 
käytettävää aikaa, mikä tehostaa pureskelua ja 
syljen eritystä. Ruokinnan suositusmääriä 
noudattaessa ei tarvetta lisäkivennäisille. 
 
Säkki 20 kg 
1 litra Condición = n. 500 g 
FEI EADCM vaatimusten mukainen 
 
Ohjeita: Huomioi hevosesi annossuositukset. 
Täydennysrehua tulee antaa hevoselle 
suositusten mukaan. Kaikki ilmoitetut määrät 
tulee jakaa useisiin annoksiin päivän aikana.  
Ruokintasuositus pohjautuu karkearehun/ 
heinän ruokintamääriin > 1,0 -1,2 kg, 100 kg 
elopainoa per päivä.  

Hydrotermisesti käsiteltyjä viljahiutaleita. 

Ainesosat: kaura (20 %), maissihiutale (15 %), 
ohrahiutale (10 %), vehnäsuurimolese, rapsirouhe, 
kuumailma kuivattu laidunruoho, soijarouhe, 
juurikasmelassileike, kuivattu sinimailanen, kuivattu 
hernehiutale, omenapuriste, juurikasmelassi, raff. 
rapsiöljy, kaurankuorilese, oluthiiva, keltainen 
pellavankylvösiemen, kalsiumkarbonaatti, natrium- 
kloridi, monokalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi. 
 

Ravitsemusfysiologiset lisäaineet pe kg: 
Rasvaliukoiset vitamiinit: 
A‐vitamiini                                               18.000,00  I.E. 
D3‐vitamiini                                             1.350,00 I.E.  
E‐vitamiini                                                     380,00 mg 
K3‐Vitamiini                                                       8,00 mg 
Vesiliukoiset vitamiinit: 
C‐vitamiini                                       50,00 mg 
B1‐vitamiini                                                     18,00 mg 
B2‐vitamiini                                                       7,00 mg          
B6‐vitamiini/pyridoksaalihydrokloridi        10,00 mg 
B12‐vitamiini / syanokobalamiini              60,00 mcg 
Biotiini                                                          200,00 mcg 
Foolihappo                                                         6,00 mg  
Koliinikloridi                                                  200,00 mg  
Kalsium‐D‐pantoteenihappo                        20,00 mg 
Niasiini                                          35,00 mg 
Hivenaineet: 
Rauta (rauta‐(II)‐sulfaatti, monohydraatti       100,00 mg 
Kupari kupari‐(II)‐sulfaatti, pentahydraatti          35,00 mg 
Sinkki sinkkioksidi                                         180,00 mg 
Mangaani  mangaani‐(II)‐oksidi                  110,00 mg 
Jodi kalsiumjodaatti, heksadydraatti             0,55 mg  
Seleeni natriumseleniitti                                  0,50 mg 
Seleenimetioniini CNCM I-3060 hiivasta        0,12 mg 
Piima teknol. lisäaine per kg/               11.500.00 mg 
L‐Lysiini  monohydroklorini                                0,35 %  
DL‐ Metioniini                                                       1,10 % 
L‐Treoniini                                                             0,45 %    

■ Korkealaatuinen myslisekoitus Condición sopii erityisesti 
    koulupainotteisille hevosille kuten espanjalaisille P.R.E. – 
    hevosille ja muille kouluratsastusroduille. Perustuu  
    alkuperäiseen iberialaiseen hevosruokintaan. 
■ Sisältää mm. korkealaatuista proteiinia, hivenaineita ja välttä- 
    mättömiä aminohappoja kuten rikkipitoista aminohappoa, 
    metioniinia sekä Q-3- rasvahappoja. Kalsiumin, magnesiumin 
    ja natriumin lisääminen tukee lihasten ja hermojen toimintaan. 


