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Marstall Force viljaton 

kivennäinen 
 ei sisällä melassia eikä sinimailasta

			

			

	
	
	

 
 

 
 

Koostumus per kg        Ruokintasuositus                                                                                 
 

 
 
 
 
 

    
  Analyyttiset ainesosat ja pitoisuudet per kg: 

              Raakaproteiini              5,90 %  
              Sulava *raakaproteiini          35,00 g 
              Raakarasva               2,80 %  
              Raakakuitu               9,00 % 
                  Raakatuhka            49,50 %  
                  Energia (DE )                          4,50 MJ 
                Energia (ME)             3,80 MJ   
                Kalsium              6,00 % 
                Fosfori                                         2,00 %  
                 Natrium                                      5,80 %  
                 Magnesium               3,50 % 
                 Tärkkelys                                   4,20 % 
                Sokeri                                         4,50 % 
                                        *ohutsuolessa sulavaa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 

 

Täydennys pelkkään heinä/vilja ruokintaan.  
Oletuksena; ei muita mineraalilähteitä 
 
Hevonen/rotu, rasitusluokka/ikä     Päiväannos n. 
Poni /pienet hevoset                20 - 50 g 
Täysveriset, lämminveriset 
 harraste                     70 - 80 g 
 urheilut                90- 120 g 
 seniori                                     n. 100 g 
islannin-/lännenrodut         
 harraste                   40 -  60 g 
 urheilu                     80 -100 g 
Varsa        7 -12 kk              20 -  50 g 
Nuori hevonen    13 - 36 kk              60-   80 g 
   
Huomio:  
Merkityssä päiväannoksessa oletetaan ettei muista 
ruokinta-aineista saada yhtään mineraaleja tai vitamiineja. 
Forcea voidaan käyttää myös muiden vitaminoitujen/ 
mineraaleja sisältävien ruoka-aineiden vahvistamiseen. 
Näissä tapauksissa Force annostusta tulee määrittää 
tapauskohtaisesti. Vitamiinien ja hivenaineiden 
yliannostusta tulee välttää.  
 
Noudattakaa ruokintaohjeita hevosen yksilöllisen ja 
optimaalisen hoidon varmistamiseksi.  
Suosituksemme edellyttävät myös raakaravinto-osuutta 
(heinää) 1,5 kg 100 elopainokiloa kohden päivässä. 
 
Tilavuuspaino: 100 ml = n. 85 gr.  Mukana mittamuki 150 ml. 
 
Säkki 20 kg, Säkki 10 kg, Purkki 10 kg, Purkki 4 kg 
 
FEI EADCM -yhteensopiva 
  

päivitetty 3.2023
 
Tunnistenumero: katso säkin 
painatusta. Valmistettu 6 kk.  
ennen annettua ”ennen 
päiväystä”. Päiväys pätee vain 
oikealla varastointitavalla; 
hygieeninen, viileä ja kuiva. 

 
Ainesosat: kuumailma kuivattu heinä (26 %), 
rypäleen puristemassa (20 %), natriumkloridi (15 
%), kalsiumkarbonaatti (12 %), monokalsium- 
fosfaatti (8 %), magnesiumoksidi (6 %), oluthiiva 
(4 %), raffinoitu rapsiöljy (2 %).  

Ravitsemusfysiologiset lisäaineet per kg: 
Rasvaliukoiset vitamiinit: 
A‐vitamiini                                              200.000,00  I.E. 
D3‐vitamiini                                  20.000,00 I.E.  
E‐vitamiini                                      8.000,00 mg 
K3‐Vitamiini                                                80,00 mg 
Vesiliukoiset vitamiinit: 

C‐vitamiini                               1.500,00 mg 
B1‐vitamiini                                           500,00 mg 
B2‐vitamiini                                           200,00 mg      
B6‐vitamiini/pyridoksaalihydrokloridi           500,00 mg 
B12‐vitamiini / syanokobalamiini                  2.000,00 mcg 
Biotiini                                                    20.000,00 mcg 
Foolihappo                                            200,00 mg  
Koliinikloridi                                     5.100,00 mg  
Kalsium‐D‐pantoteenihappo               600,00 mg 
Niasiini                                       440,00 mg 
Hivenaineet: 

Rauta (rauta‐(II)‐sulfaatti, monohydraatti     2.800,00 mg 
Kupari kupari‐(II)‐sulfaatti, pentahydraatti       900,00 mg 
Sinkki sinkkioksidi                                      5.000,00 mg 
Mangaani  mangaani‐(II)‐oksidi                   2.000,00 mg 
Jodi kalsiumjodaatti, heksadydraatti                   17,00 mg  
Seleeni natriumseleniitti                                    16,10 mg 
Tekniset lisäaineet per kg  

Montmorilloniitti‐illiitti                2,00 % 

Marstall maahantuonti  
NeuMarss Oy 
Virtasentie 12, 28760 Pori  
Varasto myös:  
Ulasoorintie 8, 28600 Pori 
Puh: +358 (0) 44 9763 729 
myynti@marstall.fi 
www.marstall.fi 
Facebook/ Marstall Suomi 
Instagram/marstallsuomi 

 


