Marstall Optimal – y r t t i n e n
myslitiiviste

Kompakti
annos herkästi
lihoaville
hevosille.

Paljon vitaaliaineita sisältävä myslikonsentraatti, jossa on maksan toimintaan
vaikuttavia luonnonyrttejä ja rakennetta.
■ Runsaasti välttämättömiä aminohappoja, vähän tärkkelystä ja valkuaista.
■ Kivennäis- ja hivenaineet ovat orgaanisessa muodossa ja peräisin luonnosta.
■ Jo pieni määrä Optimal -mysliä riittää kattamaan päivittäisen tarpeen. Noin 750 g

TUOTEINFO

Optimal –mysliä, riittää täysikasvuiselle hevoselle päiväannokseksi.

Marstall Optimal tuoteseloste
Koostumus per kg
Hevosten täydennysrehu:
Ohrahiutaleet (25 %), maissihiutaleet (20 %), vehnäsuurimolese (8,5 %), sinimailasheinä, korkeassa lämpötilassa kuivattu (4 %), kuivattu juurikkaan melassimassa (7
%), melassileike (3,5 %), Vehnärehujauho (3,5 %),
pellavansiemen (3 %), panimohiiva (2,5 %), merileväjauho
(2,5 %), maarianohdakkeen siemen (2 %), ruoho, kuivattu
korkeassa lämpötilassa (2 %), pellavauute ateria (2 %),
omenapuriste, kuivattu (1,6 %), pilkottu nokkonen (1,5 %),
natriumkloridi (1,5 %), kalsiumkarbonaatti (1,5 %),
panimohiiva (1, 2 %), voikukan juuri (1 %), monokalsiumfosfaatti (1 %), orapihlajan lehdet, kukilla (0,7 %),
magnesiumoksidi (0,5 %), valkosipuli granulaatti (0,2 %)
Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:
Raakaproteiini
10,50 %
Sulava*raakaproteiini
61,00 g
Raakarasva
4,00 %
Raakakuitu
7,00 %
Raakatuhka
12,60 %
Energia (DE)
10,70 MJ
Energia (ME)
9,80 MJ
Tärkkelys
27,00 %
Kalsium
1,80 %
Fosfori
0,50 %
Natrium
0,60 %
Magnesium
0,70 %
*ohutsuolessa sulava

Ravitsemusfysiologiset lisäaineet per kg:
Rasvaliukoiset vitamiinit
A-vitamiini
30.500,00 I.E.
D3- vitamiini
2.000,00 I.E.
E-vitamiini
900,00 mg
K3-vitamiini
10,50 mg
Vesiliukoiset vitamiinit:
C-vitamiini
140,00 mg
B1-vitamiini
55,00 mg
B2-vitamiini / riboflaviinivalmiste
20,00 mg
B6-vitamiini / pyridoksaalihydrokloridi
50,00 mg
B12-vitamiini / kobalamiinivalmiste
180,00 mcg
Biotiini
1.800,00 mcg
Foolihappo
20,00 mg
Koliinikloridi
640,00 mg
Kalsium-D-pantotenaattivalmiste
60,00 mg
Niasiini
60,00 mg
Hivenaineet:
Rauta rauta-(II)-sulfaatti,monohydraatti
300,00 mg
Kupari kupari-(II)-sulfaatti, pentahydraatti
90,00 mg
kupari glysiinikuparikelaatti, hydraatti
2,00 mg
Sinkki sinkkioksidi
576,00 mg
Sinkki glysiinisinkkikelaatti, hydraatti
14,00 mg
Mangaani-(II)-oksidi
265,00 mg
Mangaani glysiinmangaanikelaatti, hydraatti
15,00 mg
Jodi kalsiumjodaatti, heksahydraatti
2,60 mg
Seleeni
2,00 mg
Tekniset lisäaineet (per kg)
Piima
10.000,00g
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SelenRuokintasuositus
als Natriumselenit (E 8)

1,90 mg

Optilmal ainoanan väkirehuna heinän kanssa
Kaikki hevosrodut:

n. 75 - 150 g per 100 kg / vrk

Esimerkki: Optimal ainoana väkirehuna heinän kanssa:
Pienhevoset
n. 0,40 - 0,50 kg / vrk
Täysveriset
n. 0,50 - 0,75 kg / vrk
Lämminveriset
n. 0,75 - 1,00 kg / vrk
Kylmäveriset
n. 1,25 - 1,50 kg / vrk
Optimal maksantoiminnan tukemiseen*
Kaikki hevosrodut:
1 litra Optimal = n. 450 g

n. 150 g per 100 kg / vrk

Ruokinta-ohjeet
Kaikki yllä mainitut ruokamäärät on jaettava useisiin pieniin
annoksiin koko päivän ajan.
Suosituksemme perustuvat karkearehupitoisuuteen (heinä), joka on
1,5 kg / 100 kg elopainoa / päivä.
Marstall Optimal on ruokavalion lisäaine hevosille maksan
toiminnan tukemiseksi kroonisessa maksan vajaatoiminnassa.
Yleensä on suositeltavaa kysyä asiantuntijan neuvoja ennen
ruokavalion täydentämistä.
Huomioi 48 tunnin varoaika kilpailutilanteissa
Saksan FM ADMR:n mukaisesti 1.1.2019

Säkkikoko:
Säkki

15 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
päivätty 4.2021
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).

