Marstall ProCaval-Struktur
– ekstrudoitua raakakuitua

Vähäproteiinista
ja –tärkkelyllistä.
Helposti sulavaa ja
maistuvaa.
Ihanteellinen
vanhemmille hevosille!

Ekstrudointitekniikalla käsitelty raakakuitua. Maukasta ja helposti pureskeltavaa.
■ Pölytöntä joten sopii erinomaisesti pöly- tai itiöallergisille hevosille.
■ Jo kourallinen tai kaksi ProCaval-Strukturia sekoitettuna väkirehuun lisää
pureskelun tarvetta ja ruokailuaikaa. Sopii hotkiville hevosille.

TUOTEINFO

■ Ekstrudoidut olkikuidut sitovat enemmän vettä ja auttavat tasapainottamaan vatsan
ja suoliston mikrobien toimintaa.

Marstall ProCaval-Struktur tuoteseloste
Koostumus per kg
Hevosten täydennysrehu
Ekstrudointitekniikalla helposti sulavaksi käsiteltyä raakarehua.
Ainesosat:
vehnän olke a (60 % ), juu r ikasm e las s i (16 % ),
vehn äle se (7,50 % ) , s in im ailas v ih er j auh e (5,5 % ),
vehn är ehuj au he(4,5 %), speltin kuori (3, 80 % ),
kaur an kuori (3,70 % )
Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:
Raakaproteiini
5,00 %
Sulava*raakaproteiini
21,00 %
Raakarasva
1,50 %
Raakakuitu
27,00 %
Raakatuhka
6,70 %
Energia (DE)
7,70 MJ
Energia (ME)
6,30 MJ
Kalsium
0,15 %
Fosfori
0,15 %
Natrium
0,10 %
Magnesium
0,50 %
Tärkkelys
3,10 %
Sokeri
9,00 %
*ohutsuolessa sulava

Ruokintasuositus
Esimerkki päiväannoksesta 550 kg painavalle hevoselle
ProCaval-Struktur ainoana raakarehuna
Ylläpito/ kevyt työ*
Pienhevonen/ islanninhevonen
4,5 – 5,5 kg
Täysverinen
5,5 – 6,5 kg
Isot hevoset
6,5 – 7,5 kg
* laidun kaude lla v ast aav ast i p ienem m ät ann okset
1 litra ProCaval-Struktur = n. 230 g
Ohjeita:
ProCaval-Struktur sopii kaikille hevosroduille, joko ainoaksi
tai täydentäväksi raakarehuksi. ProCaval-Struktur voidaan
tarjota kuivana, mutta suosittelemme tarjoamaan sen
turvotettuna (yksi litra raakarehua yhteen litraan vettä)
hotkiville tai ruoka-annoksista kilpaileville hevosille.

Useaan käyttötarkoitukseen:
■ Vähäinen proteiini – ja tärkkelyspitoisuus.
■ Sopii urheiluhevosille, joilla kisapäivinä ruoka-aika on

rajoitettua sillä ProCaval-Struktur raakakuidulla
kylläisyyden tunne pysyy pidempään.
■ Täydentämään perusrehuannoksia.
■ Parantaa suoliston toimivuutta, sopii löysävatsaisille hevosille.
Tuotekoko

paali

23 kg
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Tunnistenumero: katso säkin päältä/ vähimmäispysyvyys päivämäärä,
mukaan lukien vitamiinit. Katso säkin päältä/ valmistettu kuusi kuukautta
ennen ilmoitettua vähimmäispysyvyys päivämäärää (MHD).
Vähimmäispysyvyys päivämäärä pätee vain asianmukaisessa varastoinnissa
– hygieenisesti, viileässä ja kuivassa.
facebook.com/Marstall Suomi
instagram/marstallsuomi

