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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 Vito 
viljaton erikoisrehu ongelmatilanteisiin

 
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, pitoisuudet ja energia per kg: 

              Raakaproteiini               11,50 %  
                                    Sulava*raakaproteiini     58,00 g               Sulava *raakaproteiini       58,00 g 
              Raakarasva                7,50 % 
              Raakakuitu               19,00 % 
                  Raakatuhka               12,00 %  
                  Energia (DE )                   10,50 MJ 
                Energia (ME)               9,00 MJ   
                Kalsium                                0,90 % 
                                    Fosfori                0,40 %  
                Natrium                                0,50 %  
                Magnesium                0,35 % 
              Tärkkelys                2,50 % 
              Sokeri                                    7,50 %   
              *ohutsuolessa sulavaa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 

 

Vito ainoana täydennysrehuna: EP = elopaino 
Pienhevoset / ponit  n. 250 g per 100 kg  EP/vrk 
Täysveriset    n. 300 g per 100 kg  EP/vrk 
Lämminveriset  n. 350 g per 100 kg  EP/vrk 
 
Annos päivässä / hevonen 550 kg elopaino/EP: 
Vito ainoana rehun täydentäen heinää 
kevyt työ   n. 1,0 – 2,0 kg  
keskiraskas työ    n. 2,0 - 3,0 kg 
 
Säkki 20 kg. 1 litra Marstall Vito = n. 540 g 
 
Tätä hevosten täydennysrehua tulee ruokkia vain 
tässä annettujen suositusten mukaan sen täydennys- 
rehuun verrattuna suuremman vitamiini ja hivenaine- 
pitoisuuden vuoksi. Huomioi annostelu- suositukset 
hevosesi parhaaseen mahdolliseen ja yksilölliseen 
ruokintaan. 
 
Annostelusuositus: kaikki mainitut rehumäärät tulee 
jakaa päivän aikana useampaan pieneen rehu- 
annokseen. Ruokintasuositus pohjautuu karkearehun 
/heinän ruokintamääriin >1,5 kg per 100 kg päivässä. 
 
Suosittelemme tarjoamaan Vitoa turvotettuna 
(1 litra Vitoa litraan vettä, antaa pehmentyä 15–20 min). 
Erityisesti hotkiville, hammas ja ruoansulatusongelmaisille  
sekä ruoasta kilpaileville hevosille jne. 
 
 
FEI EADCM vaatimusten mukainen 
 

 Ainesosat: kuumailma kuivattu laidunruoho (82 %), raff. 
rypsiöljy(5 %), kuivattu sinimailanen (4 %), porkkanahiutale 
(3 %), rypäleen puristemassa (1,2 %), natriumkloridia (0,9 %), 
kalsiumkarbonaatti (0,7 %), valkosipulihiutale (0,5 %), 
pellavansiemen (0,5 %), monokalsiumfosfaatti (0,5 % ), 
magnesiumoksidi (0,35 %), oluthiiva 0,25 %).  

 

Ravitsemusfysiologiset lisäaineet per kg: 
Rasvaliukoiset vitamiinit: 
A-vitamiini                                            13.500,00  I.E. 
D3-vitamiini                                              1.000,00 I.E. 
E-vitamiini                                                 720,00 mg  
K3 –vitamiini                           4,50  mg  
Vesiliukoiset vitamiinit:  
C-vitamiini                                         90,00 mg 
B1-vitamiini                                                  30,00 mg 
B2-vitamiini                             12,00 mg    
B6-vitamiini/pyridoksaalihydrokloridi 30,00 mg  
B12-vitamiini / syanokobalamiini       120,00 mcg 
Biotiini                                                    1.200,00 mcg 
Foolihappo                                                    10,00 mg  
Koliinikloridi                                             270,00 mg  
Kalsium-D-pantoteenihappo                   35,00 mg 
Niasiini                                           25,00 mg 
Hivenaineet: 
Rauta (rauta-(II)-sulfaatti, monohydraatti     170,00 mg 
Kupari kupari-(II)-sulfaatti, pentahydraatti    55,00 mg 
Sinkki sinkkioksidi                                  300,00 mg 
Mangaani  mangaani-(II)- oksidi          125,00 mg 
Jodi kalsiumjodaatti, vedetön                     1,00 mg  
Seleeni natriumseleniitti                             0,90 mg 

     Erikoisrehu hevosille joille viljaruokinta aiheuttaa metabolisia ongelmia 
 

 ■  Vito on täysin viljaton, melassiton, perustuen nurmiheinän ja sinimailasen   
       kuituihin. 
 ■ Sisältää runsaasti energiaa arvokkaasta omega-3 öljystä, sekä korkea E-vitamiini, 
       sinkki ja seleeni -pitoisuus  
  ■ Kehitetty tieteellisten tutkimussuositusten mukaisesti EMS, PSSM, Cushing,  
        myöpatiaa jne. sairastaville hevosille.. 


