Marstall Fokkerijmuesli – voor
fokmerries en dekhengsten

PRODUKTINFO

De merrie krijgt
met Martstall
Fokkerij-muesli
alles wat ze
nodig heeft
tijdens de laatste
maanden van de
dracht en in de
lactatieperiode.
Ook zeer
geschikt voor
dekhengsten.

Uitgebalanceerde, energierijke receptuur met geoptimaliseerde eiwitgehaltes. Licht verteerbaar met Ω-3-vetzuren. Rijk aan koper, ß-caroteen
en lysine.
■ Met geoptimaliseerde gehaltes aan essentiële aminozuren.
■ Leverdepot van de foetus wordt gevuld door hoog koperhalte.
■ Organisches selenium voor vitale veulens en een verhoogd seleniumgehalte in de merriemelk.
■ Voor fokmerries vanaf de 8e maand van de dracht en dekhengsten.

Like ons op Facebook
facebook.com/MarstallPremiumPaardenvoer

jmuesli
Marstall Fokkeriij-lijn
uit onze Fokker

Marstall Fokkerijmuesli productinformatie
Samenstelling per kg

Voederrichtlijn

Aanvullend voedermiddel voor paarden.
Hydrothermisch ontlsoten graanvlokken:
maïsvlokken (22%), gerstvlokken (20%), hele haver (15 %)

Samenstelling Marstall Fokkerijmuesli:
Ingrediënten: maïsvlokken, gerstvlokken, haver, getoaste
sojaschroot, tarwegrieszemelen, maïsgluten, geraffineerde
raapolie, melasse, biergist, calciumcarbonaat, natriumchloride, magnesiumoxide, #

Fokkerijmuesli als enig aanvullend
maand van dracht:
8
9–10
klein paard / pony
350 500
volbloed
380 520
warmbloed
410 500

krachtvoer:
11
660 g p 100 kg LG/dag
610 g p 100 kg LG/dag
600 g p 100 kg LG/dag

maand van lactatie:
klein paard / pony
volbloed
warmbloed

4–6
550
560
500

1*–2
800
900
820

3
750
770
660

g p 100 kg LG/dag
g p 100 kg LG/dag
g p 100 kg LG/dag

*gedurende de eerste 2 weken van de lactatie opbouwen tot de
aangegeven hoeveelheid

Voorbeeldrantsoen per dag / merrie met 600 kg LG:
Analytische bestanddelen & gehaltes, energie p.kg:
ruw eiwit
verteerbaar ruw eiwit
ruw vet
ruwe celstof
ruwe as
energie (DE)
calcium
fosfor
natrium
magnesium

16,00 %
13,50 %
6,00 %
5,50 %
6,00 %
13,00 MJ
0,95 %
0,45 %
0,25 %
0,25 %

8
2-2,5

9-10
2,5-3

11
3-3,5

kg/dag

maand van lactatie:

1*–2
4,5–5

3
4-3

v.a. 4e
3-2,5

kg/dag

Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater, in het bijzonder
tijdens de lactatie!

Hengst in dekdienst: Gelijk aan de hoeveelheid voer voor
een merrie v.a. de 8e maand dracht. Het rantsoen kan
worden aangevuld met haver en eventueel Marstall Amino
Muskel PLUS.

Voorbeeldrantsoen per dag / dekhengst met 600 kg LG:

Voedingsfysiologische toevoegmiddelen per kg:
Vetoplosbare vitamines:
vitamine A
bèta-caroteen
vitamine D
vitamine E
vitamine K3

maand van dracht:

~ 2,0–2,5 kg/dag Fokkerijmuesli + ~ 2–3 kg haver + 50 g Amino-Muskel
PLUS

1 liter Fokkerijmuesli = ca. 520 gram
18.000,00 I.E.
50,00 mg
1.800,00 I.E.
300,00 mg
4,00 mg

Wateroplosbare vitamines:
vitamine C
vitamine B1
vitamine B2
vitamine B6
vitamine B12
biotine
foliumzuur
cholinechloride
pantotheenzuur
nicotinezuur
Sporenelementen:
ijzer
koper
zink
mangaan
jodium
selenium totaal:
waarvan als als natriumseleniet (E 8)
waarvan als seleniummethionine uit
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (3b8.10)

65,00 mg
18,00 mg
10,00 mg
5,00 mg
80,00 mcg
160,00 mcg
5,00 mg
300,00 mg
20,00 mg
45,00 mg
130,00 mg
50,00 mg
180,00 mg
120,00 mg
0,80 mg
0,70 mg
0,40 mg

Voedingsadvies (gelieve in acht te nemen):
Ten opzichte van enkelvoudige voedermiddelen bevat dit aanvullende
krachtvoer hogere gehaltes aan sporenelementen en vitamine D3.
Daarom mag het slechts tot 50% per kg enkelvoudig voedermiddel
gegeven worden!
Rantsoensaanbeveling: Alle genoemde hoeveelheden verdelen over
meerdere voerbeurten per dag. Onze aanbevelingen gaan uit van een
ruwvoergift (hooi) van 1,0 tot 1,2 kg per 100 kg LG en dag uit.

# vitamine- en sporenelementenpremix (1,6%), L-lysine (0,4%)

Verpakkingsgrootte:
zak

20 kg

bigbox

500 kg
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