Marstall Havervrij de muesliklassieker
Beter dan ooit!

De originele
Havervrij - alleen
van Marstall!
Nu met verbeterde receptuur:
Nog meer
sporenelementen
en vitamine E!

PRODUCTINFO

Marstall
Havervrij:
Beter dan ooit!

Marstall Havervrij- de keuze van veeleisende paardenhouders en onze
meest succesvolle Marstall paardenmuesli. Al meer dan 25 jaar
beproefd! Smakelijk en licht verteerbaar!
■ Dubbele hoeveelheid vitaminen en mineralen.
■ Nieuw: met verhoogde gehaltes aan zink, koper en selenium voor
een perfecte aanvulling op het standaard Nederlandse ruwvoer.
■ Bovendien: nu met nog meer vitamine E!
■ Daarom nu bij nóg kleinere hoeveelheden behoefte dekkend!
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Marstall Havervrij Productinformatie
Samenstelling per kg

Voederrichtlijn

Aanvullend voedermiddel voor paarden.

Havervrij als enig aanvullend krachtvoer:
kein paard / pony
ca. 180 g per 100 kg LG/dag
volbloed
ca. 310 g per 100 kg LG/dag
warmbloed
ca. 320 g per 100 kg LG/dag

Hydrothermisch ontsloten graanvlokken:
gerstvlokken (30%), maïsvlokken (20%).

Samenstelling Marstall Havervrij:
Ingrediënten: gerstvlokken, maïsvlokken, tarwegrieszemelen,
appelpulp, bietenpulp, zonnebloempitschilfers, melasse,
calciumcarbonaat, natriumchloride, monocalciumfosfaat

Analytische bestanddelen & gehaltes, energie p.kg:
ruw eiwit
pcv XP* (ruw eiwit)
ruw vet
ruwe celstof
ruwe as
energie (DE)
energie (ME)
calcium
fosfor
natrium
magnesium

9,80 %
46,0 g
3,60 %
10,00 %
6,00 %
12,50 MJ
10,0 MJ
0,90 %
0,30 %
0,20 %
0,20 %

Voorbeeldrantsoen per dag/paard met 550 kg LG:
Havervrij als enig aanvullend krachtvoer naast hooi
lichte arbeid
ca. 1,5 – 1,7 kg
gemiddelde arbeid
ca. 2,0 – 3,0 kg
Havervrij in combinatie met haver, naast hooi
lichte arbeid
1,0 kg Havervrij+ 0,5-1,0 kg haver
gemiddelde arbeid
2,0 kg Havervrij+ 1,0-1,5 kg haver
1 liter Havervrij = ca. 525 gram

Voedingsadviezen (gelieve in acht te nemen):

*pcv = precaecaal verteerbaar (verteerbaar in dunne darm = voor
paarden beschikbaar)

Moet vanwege de hoge gehaltes aan vitaminen en sporenelementen volgens bovengenoemde richtlijnen gevoerd
worden. Genoemde hoeveelheden altijd verdelen over
meerdere kleine voergiften per dag. Onze aanbevelingen
gaan uit van een ruwvoergift (hooi) van 1,5 kg per dag per
100 kg LG. Voor aanvullende vragen kunt u altijd contact
met ons opnemen!
Naar ADMR 28.04.11: ADMR-conform!

Voedingsfysiologische toevoegmiddelen per kg:
vetoplosbare vitaminen:
vitamine A
vitamine D
vitamine E
vitamine K3
Wateroplosbare vitamines:
vitamine C
vitamine B1
vitamin B2 / riboflavine
vitamine B6 / pyridoxolhydrochloride
vitamine B12 / cyanocobalmine
biotine
foliumzuur
cholinechloride
calcium-D-pantothenaat
niacine
Sporenelementen:
ijzer
koper
zink
mangaan
jodium
selenium

18.500,00 I.E.
800,00 I.E.
550,00 mg
6,30 mg
38,00 mg
18,50 mg
4,40 mg
13,40 mg
36,70 mcg
225,00 mcg
6,50 mg
180,00 mg
20,60 mg
30,00 mg
130,00 mg
42,00 mg
260,00 mg
130,00 mg
1,30 mg
0,95 mg

Vepakkingsgrootte:
zak

20 kg

big box

550 kg

big bag
bulk

750 kg
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