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

Marstall Haferfrei  
alkuperäinen kauraton mysli  

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 

			

			

	
	
	

 
 

 
 

Koostumus per kg        Ruokintasuositus                                                                                 
 

 
 
 
 
 

   Analyyttiset ainesosat ja pitoisuudet per kg: 
             
 
           Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:  
              
              Raakaproteiini                   10,50 %  
              Sulava *raakaproteiini        52,00 g 
              Raakarasva                    2,70 % 
              Raakakuitu                    8,80 % 
                  Raakatuhka                    7,50 %  
                  Energia (DE)                        11,50 MJ 
                Energia (ME)                10,50 MJ   
                Kalsium                                    0,90 % 
                                    Fosfori                    0,30 %  

   Natrium                                    0,20 %  
   Magnesium          0,20 % 
   *ohutsuolessa sulavaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 

 

Haferfrei ainoana täydennysrehuna: EP = elopainokilo 
 

Pienhevoset/ poni n. 180 g  per 100kg  EP/vrk 
Täysverihevoset n. 310 g per 100 kg EP/vrk 
Lämminveriset n. 320 g  per 100 kg EP/vrk 
  
Esimerkki päiväannoksesta 550 kg painavalle hevoselle 
Haferfrei ainoana täydennysrehuna heinän kanssa 

kevyt työ                    n. 1,5 – 1,7 kg 
keskiraskas työ        n. 2,0 – 3,0 kg 
 
Yhdistelmä: 
kevyt työ                1,0 kg  Haferfrei + 0,5 kg - 1,0 kg kauraa 
Keskikokoinen työ  2,0 kg Haferfrei  + 1,0 kg - 1,5 kg kauraa 
 
 
Säkkikoko 20 kg. 1 litra Haferfrei = 525 g  
 
Ruokintasuositukset pohjautuvat karkearehun/heinän 
ruokintamääriin >1,5 kg/Ka per 100 kg päivässä.  
Suositusten mukaan syötettäessä vitamiini ja hivenaine- 
pitoisuudet ovat 1,38 %. 

 
FEI EADCM vaatimusten mukainen. 
 
 

Hydrotermisesti käsiteltyjä viljahiutaleita. 

Ainesosat: ohrahiutale (30 %), maissihiutale  
(20 %), kuivattu ruoho (15 %), vehnäsuurimolese 
(14,5 %), juurikasmelassileike (14,5 %), juurikas- 
melassi  (3,5 %), kalsiumkarbonaatti (1,6 %), 
natriumkloridi,(0,35 %),  

 
Ravitsemusfysiologiset lisäaineet per kg: 
Rasvaliukoiset vitamiinit: 
A‐vitamiini                                           16.500,00  I.E. 
D3‐vitamiini                                               750.00 I.E.  
E‐vitamiini                                                550,00 mg    
K3‐Vitamiini                                           6,00 mg 
Vesiliukoiset vitamiinit: 
C‐vitamiini                                         35,00 mg 
B1‐vitamiini                                               18,00 mg 
B2‐vitamiini                                         4,20 mg         
B6‐vitamiini/pyridoksaalihydrokloridi   1250 mg  
B12‐vitamiini / syanokobalamiini        35.00 mcg 
Biotiini                                                    210,00 mcg 
Foolihappo                                          6,00 mg  
Koliinikloridi                                            180,00 mg  
Kalsium‐D‐pantoteenihappo           20,00 mg 
Niasiini                                    28,00 mg 
Hivenaineet: 
Rauta (rauta‐(II)‐sulfaatti, monohydraatti           110,00 mg 
Kupari kupari‐(II)‐sulfaatti, pentahydraatti            40,00 mg 
Sinkki sinkkioksidi                                   280,00 mg 
Mangaani  mangaani‐(II)‐oksidi            140,00 mg 
Jodi kalsiumjodaatti, heksadydraatti       1,40 mg  
Seleeni natriumseleniitti                            0,95 mg 

■  Ihanteellinen kauraton yhdistelmärehu taloudelliseen ja  
      yksilölliseen annosteluun. Usein viljojen Ca: P-suhde on  
      erittäin kapea ja tämä on huomioitu erityisesti Marstall 
      Haferfrei:ssa Ca: P-suhde 3: 1 on ihanteellinen.  
 
■   Suositus annosmäärissä hevonen saa kaikki tarvitsemansa  
      kivennäiset ja mineraalit; sinkin, kuparin, seleenin. Jodi on 
      täydellisessä tasapainossa sekä runsaasti E- vitamiinia! 
 


