Marstall Complete
varsasta kilpahevoseksi

■ Täysipainoinen mysli, jossa hydrotermisesti käsiteltyjä kaura-,
ohra- ja maissihiutaleita sopivan tasapainoisessa suhteessa!
■ Marstall Complete tekee taloudellisen hevosen ruokinnan
mahdolliseksi yhdellä tuotteella. Sisältää kauraa sekä
riittävästi vitamiineja ja kivennäisaineita.
■ Toimii erinomaisena kasvatusrehuna yhdistettynä Marstall
Fohlen-Mix varsamyslin kanssa
Koostumus per kg
Hydrotermisesti käsiteltyjä viljahiutaleita.

Ainesosat: ohrahiutale (20 %), maissihiutale (15 %), kaura (15
%), vehnäsuurimolese (14,5 %), melassileike (10 %), kauralese (7
%), omenapuriste (4 %), maissigluteiinirehu (3,5 %), juurikasmelassi (3,5 %), rehuvehnäjauho (3 %), kalsiumkarbonaatti (1,6
%),
natriumkloridi
(0,5ja%),
monokalsiumfosfaatti
(0,5 %)
Analyyttiset
ainesosat
pitoisuudet
per kg:
Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:

TUOTEINFO

Raakaproteiini
10,20 %
Sulava *raakaproteiini
58,00 g
Raakarasva
3,50 %
Raakakuitu
9,60 %
Raakatuhka
6,50 %
Energia (DE )
11,00 MJ
Energia (ME)
9,70 MJ
Kalsium
0,90 %
Fosfori
0,45 %
Natrium
0,20 %
Magnesium
0,20 %
*ohutsuolessa sulavaa
Ravitsemusfysiologiset lisäaineet:
Rasvaliukoiset vitamiinit:
A-vitamiini
11.500,00 I.E.
D3-vitamiini
450,00 I.E.
E-vitamiini
250,00 mg
K3-Vitamiini
4,30 mg
Vesiliukoiset vitamiinit:
C-vitamiini
25,00 mg
B1-vitamiini
12,30 mg
B2-vitamiini
3,00 mg
B6-vitamiini/pyridoksaalihydrokloridi 8,80 mg
B12-vitamiini / syanokobalamiini
24,50 mcg
Biotiini
147,00 mcg
Foolihappo
4,40 mg
Koliinikloridi
120,00 mg
Kalsium-D-pantoteenihappo
13,00 mg
Niasiini
19,00 mg
Hivenaineet:
Rauta (rauta-(II)-sulfaatti, monohydraatti
120,00 mg
Kupari kupari-(II)-sulfaatti, pentahydraatti
25,00 mg
Sinkki sinkkioksidi
180,00 mg
Mangaani mangaani-(II)-oksidi
110,00 mg
Jodi kalsiumjodaatti, heksadydraatti 0,70 mg
Seleeni natriumseleniitti
0,60 mg

Ruokintasuositus
Complete ainoana täydennysrehuna, EP= elopaino.
Pienhevoset/ ponit
EP/vrk
Täysveriset
EP/vrk
Läm m inveriset
EP/vrk

n. 280 g

per. 100 kg

n. 375 g

per. 100 kg

n. 360 g

per. 100 kg

Esimerkki päiväannoksesta 550 kg p ain av al l e h e v os e ll a:
Complete ainoana täydennysrehuna heinän kanssa
Kevyt työ

n. 2,0

Keskiraskas työ

n. 3,0 -3,5 kg

kg

Säkki 20 kg. 1 litra Complete = n. 525 g.

Ohjeita: Huomioi hevosesi annossuositukset.
Täydennysrehua tulee antaa hevoselle suositusten
mukaan. Kaikki ilmoitetut määrät tulee jakaa
useisiin annoksiin päivän aikana.
FEI EADCM vaatimusten mukainen

Marstall maahantuonti
Brave Jump Oy
Kylväjäntie 53
FI-21500 Piikkiö,
Suomi FI-21500
puh:+358 (0) 400–705596
E-mail: info@marstall.fi
facebook/ Marstall Suomi
instagram/ marstallsuomi

päivätty 3.2022
Tunnistenumero: katso säkin
painatusta. Valmistettu 6 kk.
ennen annettua ”ennen
päiväystä”. Päiväys pätee vain
oikealla varastointitavalla;
hygieeninen, viileä ja kuiva.

