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

Marstall Senior Plus  
premium hevosrehu senioreille  

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 
 

   
   

 
 
 

 
 

 
 

Koostumus per kg        Ruokintasuositus                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 

   Analyyttiset ainesosat ja pitoisuudet per kg: 
             
 
           
   
      Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:  
              Raakaproteiini                   12,20 %  
              Sulava *raakaproteiini        74,00 g 
              Raakarasva                    4,50 % 
              Raakakuitu                    6,30 % 
                  Raakatuhka                    5,70 %  
                  Energia (DE )                      12,00 MJ 
                Energia (ME)                 11,80 MJ   
                Kalsium                                    0,60 % 

   Fosfori                                0,40 %  
   Natrium                                   0,35 %  
   Magnesium          0,35 % 
                                       *ohutsuolessa sulavaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 

Senior Plus ainoana täydennysrehuna: EP =  elopainokilo  
 
Pienhevoset/ poni n. 300 g  per 100kg  EP/vrk 
Täysverihevoset n. 400 g per 100 kg EP/vrk 
Lämminveriset n. 550 g  per 100 kg EP/vrk 
 

Esimerkkiannos päivässä/hevonen 550 kg (EP): 
Freizeit ainoana täydennysrehuna heinän kanssa 

lepo/ kevyt työ n. 2,0 – 3,0 kg 
 
 
Senior Plus sisältää hyvin sulavaa ja 
korkealaatuista energiaa, kuten hydrotermisesti 
käsiteltyä viljahiutaleita ja proteiinipituisia 
ravintoaineita. Helppo sulavuus sekä ravinto- ja  
vaikutusainepitoisuus pitävät huolta kaiken 
ikäisten hevosten runsaasta ja tasapainoisesta 
ravinnosta. 
Senior Plussaa voidaan tarvittaessa tarjota myös 
pehmennettynä esimerkiksi hammasongelmista 
kärsiville hevosille. Älä turvota kuumassa 
vedessä, jotta vitamiinit pysyvät tallessa. 
Tarjoa annos aina tuoreeltaan. 
 
Säkki 20 kg. 1 litra Senior Plus = n. 480 g 
 
FEI EADCM vaatimusten mukainen. 
 
 
 

Hydrotermisesti käsiteltyjä viljahiutaleita. 

Ainesosat: ohrahiutale (34 %), maissihiutale (27 %), 
kaurahiutale (10 %), rypälepuriste (6 %), pellavan- 
siemen (5 %), juurikasmelassi (4,5 %), pellavarouhe 
(3 %), oluthiiva (3 %), hernehiutale (1,5 %), mäski 
(1,2 %), porkkanahiutale (1 %), ruohojauhe (1 %), 
natriumkloridi (0,6 %), merileväjauhe (0,5 %), 
kalsiumkarbonaatti(0,5 %), monokalsiumfosfaatti 
(0,3 %), magnesiumoksidi (0, 25 %) 
 

Ravitsemusfysiologiset lisäaineet: 
Rasvaliukoiset vitamiinit: 
A-vitamiini                                          20.000,00  I.E. 
D3-vitamiini                                           1.400,00 I.E.  
E-vitamiini                                                550,00 mg   
K3-Vitamiini                                          7,50 mg 
Vesiliukoiset vitamiinit: 
C-vitamiini                                       85,00 mg 
B1-vitamiini                                               38,00 mg 
B2-vitamiini                                     10,00 mg             
B6-vitamiini/pyridoksaalihydrokloridi          28,00 mg  
B12-vitamiini / syanokobalamiini      100,00 mcg 
Biotiini                                                    950,00 mcg 
Foolihappo                                      12,50 mg  
Koliinikloridi                                            320,00 mg  
Kalsium-D-pantoteenihappo          38,00 mg 
Niasiini                                 38,00 mg 
Hivenaineet: 
Rauta (rauta-(II)-sulfaatti, monohydraatti          200,00 mg 
Kupari kupari-(II)-sulfaatti, pentahydraatti           58,00 mg 
Sinkki sinkkioksidi                                  340,00 mg 
Mangaani  mangaani-(II)-oksidi          165,00 mg 
Jodi kalsiumjodaatti, heksadydraatti      1,10 mg  
Seleeni natriumseleniitti                           1,10 mg 

Senior Plus on mysli, joka ottaa huomioon vanhempien ja toipuvien 
hevosten tarpeet ja on erityisen maukas, energiapitoinen ja hyvin 
sulavaa. 
■  Marstall Senior Plus stimuloi aineenvaihduntaa.  
■  Merileväjauheella katetaan vanhempien hevosten ylimääräiset 
    vitamiinitarpeet, kuten A-, E-, B- C -vitamiinit. 
■ Sisältää myös paljon hivenaineita; kuparia, sinkkiä, jodia ja  
    seleeniä ja estää säännöllisesti ruokkimalla ikään liittyvää  
    laihtumista.  
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