Marstall Wiesen-Cobs – Allgäun
alueen puhtaasta luonnosta!

Myöhäinen
niittoajankohta,
vähäsokerinen.
Ei lisäaineita.
Pölyämätön.

Marstall Wiesen-Cobs hellävaraisesti lämminilmakuivattua kasvipellettiä Allgäun
reheviltä luonnonniityiltä ( hoidetaan luonnonmukaisilla lannoitteilla).
■ Ihanteellinen heinänkorvike, 1:1, pölyämätön, proteiinipitoinen rakennemysli.
■ Vähän fuktaaania, ei lainkaan melassia, joten sopii mainiosti myös ikääntyneille

TUOTEINFO

ja herkille hevosille.

Marstall Wiesen-Cobs tuoteseloste
Koostumus per kg

Ruokintasuositus

Hevosten täydennysrehu
Puhdas laidunruohotuote! Korkeassa lämpötilassa kuivattua.
Ainesosat:
100 % ympärivuoden vihreän laitumen kasvustoa, kuivattua
pellettiä. Koostuu useista yrtti- ja ruoholajikkeista mm:
saksan raiheinää, koiranheinä, ruokonataa, punanataa,
italianraiheinä, timotei, nurminata, puna-apila, valkoapila,
niittynurmikka, niittyheinäkaura, keltakaurakko, kylänurmikka, keltamaite, nurmipuntarpää, nurmirölli,
egyptinapila, piharamo, heinäratamo, kamomilla,
tuoksusimake, luhtalitukka, niittyräpelö, niittyvilla,
käenkukka, sukapäät, keltamatara yms.
Kasvusto, joka niitetään kukinta-ajan loppupuolella,
silputaan ja lämminilmakuivataan.
Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:
Raakaproteiini
Sulava*proteiini
Raakarasva
Raakakuitu
Raakatuhka
Energia (DE)
Energia (ME)
Kalsium
Fosfori
Natrium
Magnesium
Fruktaani
*ohutsuolessa sulavaa

10,5 %
46,0 g
2,5 %
23,4 %
8,8 %
8,6 MJ
7,0 MJ
0,8%
0,3%
0,3%
0,25 %
4,9 %

Hivenaineet:
Kupari
7,80 mg
Sinkki
30,00 mg
Seleeni
0,10 mg
Sisältää enemmän luonnon kivennäisaineita ja vitamiineja
Allgäun – logo rehupussit!
Marstallin Wiesen-Cobs:n sisältämä
heinä tulee yksinomaan Allgäu alueen
reheviltä ja puhtailta luonnonniityiltä.
Muita ainesosia tai lisäaineita ei
heinätuotteisiimme lisätä. Siksi me
Marstall:lla ylpeänä käytämme "Allgäu”
sertifioitua logoa, jolla takaamme laadun
ja puhtauden.

Tunnistenumero: Katso säkin painatusta. Käytettävä ennen;
katso säkin painatusta. Valmistettu 12 kk. ennen annettua
”Ennen päiväystä”. (Käytettävä ennen – päiväys pätee vain
oikealla varastointitavalla – hygieeninen, viileä, kuiva).
facebook.com/Marstall
instagram/marstallsuomi

Wiesen-Cobs heinänkorvikkeena:
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
Esimerkki perusrehuannoksesta per hevonen / vrk:
Wiesen-Cobs täydennysrehuna ainoana raakarehuna:
Pienhevoset

n . 3,0 – 5,0 kg

Täysveriset

n . 5,0 – 6,0 kg

Lämminveriset

n .6,0 – 8,0 kg

1 litra Wiesen-Cobs = n. 550 g.
1 kg Wiesen-Cobs korvaa 1kg heinää.
Ohje:
Totutteluvaiheessa suosittelemme tarjoamaan Marstall
Wiesen-Cobs veteen turvotettuna. Turvota 1 kg Wiesen-Cobs
2,5–3 litraan vettä kunnes kaikki pelletit ovat pehmenneet.
Wiesen-Cobs turvotusajat voivat vaihdella. Ahnehtimiseen
taipuvalle hevoselle suosittelemme aina turvottamaan pelletit.
Wiesen-Cobs pelletit Allgäun alueelta ovat puhtaita, täysin
pölyttömiä ja homeettomia sopien allergiaan taipuville
hevosille. Ilmakuivattu heinä sisältää vähemmän fruktaania
kuin aurinkokuivattu heinä.
Saksa ADMR-yhteensopiva FN 1.1.2019, lähtien.

Säkkikoko
Säkki

25 kg
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