
    
 TU

OT
EI

NF
O 

 
 

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

    
 

Marstall Cornmysli 
tarjoaa kaikille kilpahevosille riittävästi energiaa  

 
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          9,70 %  
              Sulava*raakaproteiini      48,00 g 
              Raakarasva          9,30 % 
              Raakakuitu          4,50 % 
                  Raakatuhka          5,30 %  
                  Energia (DE )                     13,50 MJ 
                Energia (ME)        12,40 MJ   
                Kalsium                                  0,80 % 
                                        Fosfori          0,40 %  
                Natrium                                 0,20 %  
                Magnesium          0,30 % 
   
                             *ohutsuolessa sulavaa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 

Cornmysli ainoana väkirehuna: EP= elopaino 
 
Pienhevoset /ponit        n. 260 g per 100 kg EP/vrk  
Täysveriset   n. 380 g per 100 kg EP/vrk 
Lämminveriset               n. 450 g per 100 kg EP/vrk 
 
Esimerkki päiväannoksesta 550 kg painavalle 
hevoselle. Chornmysli ainoana täydennysrehuna 
heinän kanssa 
kevyt työ    n. 2,0 - 2,5 kg 
keskiraskastyö  n. 2,5 - 3,5 kg 
raskas työ   n. 3,5 - 4,5 kg 
 
Säkki 20 kg.  
1 litra Cornmysli= n. 525 g. 
 
Ohjeita: Tätä hevosten täydennysrehua tulee 
syöttää vain tässä annettujen suositusten 
mukaan sen täydennysrehuun verrattuna 
suuremman vitamiini ja hivenainepitoisuuden 
vuoksi. Ota huomioon annostelu suositukset 
hevosesi parhaaseen mahdolliseen ja yksilölli- 
seen ruokintaan. Kaikki ilmoitetut määrät tulee 
jakaa useisiin annoksiin päivän aikana.  
Ruokintasuositus pohjautuu karkearehun/ 
heinän ruokintamääriin n. 1,5 kg 100 kg 
elopainoa per päivä.   
 
FEI EADCM vaatimusten mukainen 
 
 

Hydrotermisesti käsiteltyjä viljahiutaleita,  

Ainesosat: maissihiutale (40 %), ohrahiutale (40 %), raff. 
rapsiöljy (6 %) vehnälese (6 %), vehnärehujauho (2,5 %), 
juurikasmelassileike (2,5 %) rypälepuriste (2,2 % ), 
m aissigluteiinirehu (1 % ), kalsiumkarbonaatti  (1 %), 
oluthiiva (0,5 %), n atriumkloridi (0,5 %), 
monokalsiumfosfaatti (0,4 %), m agnesium oksidi (0,1 %) 
 
 
 

 

 

 
Ravitsemusfysiologiset lisäaineet: 
Rasvaliukoiset vitamiinit: 
A-vitamiini                                                 22.500,00  I.E. 
D3-vitamiini                                                  990,00 I.E.  
E-vitamiini                                                        800,00 mg   
K3-Vitamiini                                                         7,50 mg 
Vesiliukoiset vitamiinit: 
C-vitamiini                                       45,00 mg 
B1-vitamiini                                                       23,00 mg 
B2-vitamiini                                                         5,50 mg             
B6-vitamiini/pyridoksaalihydrokloridi          16,00 mg   
B12-vitamiini / syanokobalamiini                45,00 mcg 
Biotiini                                                            270,00 mcg 
Foolihappo                                                           8,20 mg  
Koliinikloridi                                                    236,00 mg  
Kalsium-D-pantoteenihappo                          25,00 mg 
Niasiini                                          37,00 mg 
Hivenaineet: 
Rauta (rauta-(II)-sulfaatti, monohydraatti 160,00 mg 
Kupari kupari-(II)-sulfaatti, pentahydraatti  36,00 mg 
Sinkki sinkkioksidi                                           250,00 mg 
Mangaani  mangaani-(II)-oksidi                    144,00 mg 
Jodi kalsiumjodaatti, heksadydraatti               0,85 mg  
Seleeni natriumseleniitti                                    0,85 mg 
Teknologiset lisäaineet per kg:  
Lesitiini (E 322)                    1.000,00 mg 
 

■  Ihanteellinen yhdistelmä energiapitoisia aineksia: 74 % 
     helposti sulavia viljahiutaleita ja Ω-3-kasviöljyä. Sopii hyvin  
     myös temperamenttisille ja valkuaisherkille urheiluhevosille. 
 
■  Korkeat antioksidanttien eli E-vitamiinin ja sinkin pitoisuudet 
      suojaavat soluja ja helpottavat rasituksen jälkeistä palautumista 
■  Alhainen valkuaispitoisuus ja korkea energiapitoisuus. 
      Ei sisällä kauraa, eikä melassia 
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