Marstall Weide-Riegel – näinkin
herkullista voi kivennäisrehu olla

Runsaskuituinen ja
laadukas mineraalija hivenainelisä
laidunkaudelle.

Käytännöllinen ja edullinen kivennäisleipänen laidunkaudella
täydentämään päivittäistä ravintoa!
■ Marstallin Weide-Riegel on runsaskuituinen leipänen, joka
sisältää kaikki hevosen päivittäin tarvitsemat mineraali- ja
hivenainelisät.

TUOTEINFO

■ Ei lisättyä vitamiinia (hyvä laidunruoho sisältää riittäväsi rasvaliukoisia vitamiineja).
■ Helppo antaa, maistuu hyvältä ja on helppoa annostella kädestä!

Marstall Weide-Riegel tuoteseloste
Koostumus per kg

Ruokintasuositus

Hevosten täydennysrehu.
Mineraali ja hivenaineleipänen

Ainesosat:
vehnä (30 %), rehuvehn äj auho (30 %), vehnälese (10 %),
kaur ajauho (7,5 %), n atrium kloridi (6 %), m agnesiumoksidi (4 % ), kalsium karb onaatti (3,6 % ) m allasuute
(2,5 %), m onokalsiumfosfaatti (2 %).

Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:
Raakaproteiini
Sulava*raakaproteiini
Raakarasva
Raakakuitu
Raakatuhka
Energia (DE)
Energia (DE)
Kalsium
Fosfori
Natrium
Magnesium
*ohutsuolessa sulava

10,80 %
68,00 %
3,50 %
3,80 %
20,00 %
9,80MJ
9,80 MJ
2,00 %
0,90 %
2,30 %
2,10 %

Annostus laitumella:
Pienikokoiset hevoset / ponit
Pienhevoset
Isokokoiset hevoset

1 kokonainen Weide-Riegel leipänen = n. 50 g
Ohjeita ruokintaan:
Tätä hevosten täydennysrehua saa syöttää vain tässä annettujen
suositusten mukaan sen täydennysrehuun verrattuna suuremman
hivenainepitoisuuden vuoksi. Ruokintasuositus pohjautuu karkearehun/
heinän ruokintamääriin > 1,0 - 1,2 kg per 100 kg elopainoa per päivä.

ADMR 28.04.11: Tuote on ADMRhyväksytty!
= Saksan antidoping- ja lääkitys valvontasääntöjen mukainen tuote.

Ravitsemusfysiologiset lisäaineet per kg:
Hivenaineet:
Rauta rauta-(II)-sulfaatti, monohydraatti
2.000,00 mg
Kupari kupari-(II)-sulfaatti, pentahydraatti 480,00 mg
Sinkki sinkkioksidi
3.450,00 mg
1.500,00 mg
Mangaani mangaani-(II)-oksidi
Jodi kalsiumjodaatti, heksadydraatti
12,00 mg
Seleeni natriumseleniitti
11,00 mg

Tuotekoot:
Purkki

2 kg

Purkki

5 kg

Säkki

20 kg

Ilman vitamiinilisäystä!
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 päältä/ vähimmäispysyvyys päivämäärä, mukaan
lukien hivenaineet ja kivennäisaineet. Katso säkin päältä/ valmistettu 9 kk ennen
ilmoitettua vähimmäispysyvyys päivämäärää (MHD). Vähimmäispysyvyys
päivämäärä pätee vain asianmukaisessa varastoinnissa - hygieenisesti, viileässä
ja kuivassa.
facebook.com/Marstall Suomi
instagram masrstallsuomi

1/2 leipänen / pv (n. 25 g)
1 leipänen / pv (n. 50 g)
2 leipänen / pv (n. 100 g)

