Marstall Naturell - luonnonmysli
uudistettu koostumus!

Ei sisällä
pellettiä
eikä melassia

Marstall Naturell on "hieman erilainen mysli". Maistuva ja tasapainoinen kauraton mysli,
joka vähäproteiinisena ja vähäsokerisena sopii myös herkille, allergiaan taipuvaisille
hevosille ainoaksi täydennysrehuksi tai yhdistää muihin täydennysrehuihin.

TUOTEINFO

■ Naturell sisältää omenaa, porkkanaa (luonnollinen beetakaroteeni), arvokasta omega-3öljyä. Ei ylimääräisiä vitamiineja tai kivennäisaineita. Hydrotermisesti käsitelty vilja on
helposti sulavaa ja erityisen maukkaan timotei-heinän ansiosta.
■ Marstall Naturell on monipuolinen, maistuva ja täysipainoinen luonnonmysli kevyessä
ja normaalissa käytössä oleville hevosille.

Marstall Naturell tuoteseloste
Koostumus per kg

Ruokintasuositus

Hevosten täydennysrehu
Hydrotermisesti käsiteltyjä viljahiutaleita
maissihiutale (33 %), ohrahiutale (32 %).
Ainesosat:
maissihiutale (33 %), ohrahiutale (32 %), omenapuriste (17 %), lämpökuivattu timotei -heinä (5 %),
auringonkukan kylvösiemen (4 %), raffinoitu rapsiöljy
(3 %), porkkanahiutale (3 %) täysjyväspeltti (0,3 %)

Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:
Raakaproteiini
Sulava* raakaproteiini
Raakarasva
Raakakuitu
Raakatuhka
Energia (DE)
Energia (ME)
Kalsium
Fosfori
Natrium
Magnesium
Kupari
Mangaani
Sinkki
Seleeni

8,90 %
43,00 g
7,40 %
10,90 %
2,70 %
12,60 MJ
11,60 MJ
0,15 %
0,25 %
0,05 %
0,10 %
2,80 mg
9,60 mg
14,30 mg
0,10mg

*ohutsuolessa sulavaa

ADMR-yhteensopiva tuote
(ADMR = hevosurheilun urheilullisen dopingin ja lääketieteellisen
valvonnan sääntöjen mukainen tuote)

Tunnistenumero: Katso säkin painatusta. Käytettävä ennen;
katso säkin painatusta. Valmistettu 6 kk ennen annettua
”Ennen päiväystä”. (Käytettävä ennen – päiväys pätee vain
oikealla varastointitavalla – hygieeninen, viileä, kuiva).
facebook.com/Marstall Suomi

Naturell ainoana täydennysrehuna
Pienhevoset / ponit
n. 200 -300 g per 100 kg EP/vrk
Täysveriset
n. 300 -400 g per 100 kg EP/vrk
Lämminveriset
n. 350 -450 g per 100 kg EP/vrk

Esimerkki päiväannoksesta 550 kg painavalla hevonen
Naturell ainoana täydennysrehuna heinän kanssa
kevyt työ
n. 1,5 – 2,0 kg
keskiraskas työ
n. 2,0 – 3,0 kg
1 litra Naturell = n. 450 g
EP= elopaino
Ohjeita: Kaikki edellä mainitut rehumäärät tulee jakaa
useisiin pieniin annoksiin päivän aikana.
Ruokintasuositukset pohjautuvat karkearehun /heinän
ruokintamääriin n. 1,5 kg per 100 kg elopainoa päivässä.

Säkkikoko:
Säkki

15 kg
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