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Marstall Force – viljaton 

kivennäisrehu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arvokasta 
panimohiivaa ja 
kaikki tarvittavat 
vitamiinit, 
kivennäisaineet ja 
hivenaineet. 

 
 

Kattava ja laadukas Marstall Force tarjoaa hevosellesi elektrolyyttejä sekä kaikkia tärkeitä  
kivennäisaineita, hivenaineita ja vitamiineja kaikille hevosille harrastus- että huippu-urheiluun! 

■ Marstall Forse -kivennäisrehu maistuu hyvälle ja on helppo annostella, hevoset syövät sitä 
mielellään. 

■ Marstall Forse sopii kalsium-fosfori-suhteensa ansiosta hyvin täydentämään heinä-vilja- 

ruokintaan, mutta sitä voi lisätä myös mysliin tai pelletteihin ehkäisemään ravintoainepuutoksia. 

■ Viljaton Forse sopii siksi myös viljayliherkkyydestä ja aineenvaihduntasairauksista 

(esim. EMS, PSSM, Cushing jne.) kärsiville hevosille. 



 
  

 

 
 

Marstall Force  tu o tes elos te 
Koostumus per kg Ruokintasuositus 

 
Hevosten täydennysrehu 
Ainesosat: 
omenapuriste (15 %), auringonkukankuoret (15 %), nat- 
riumkloridi  (15 %), melassileike  (14 %), kalsiumkarbo-   
naatti  (12 %), monokalsiumfosfaatti (8 %), magnesium- 
oksidi  (6 %), oluthiiva (4 %), raffinoitu rapsiöljy (2 %). 

 
Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg: 
Raakaproteiini 4,30  % 
Raakarasva   3,90  % 
Raakakuitu   12,00  % 
Raakatuhka  48,00 % 
Kalsium  6,00  % 
Fosfori   2,00  % 
Natrium  5,80  % 
Magnesium   4,50  %  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oletuksena; ei muita mineraalilähteitä. Täydennys pelkkään 
heinä/vilja ruokintaan.  
 
Hevonen/rotu          Rasitusluokka/ikä   Päiväannos  
Iso hevonen                            harraste    7 0–80 g 
Täysveriset, lämminveriset urheilut   90–120 g 
Kevyemmät kylmäveri- rodut seniori       n. 100 g 
Siitosoriit ja siitostammat    90–130 g  
Varsa       7 -12 kk                 20 -50  g 
Nuori hevonen  12 – 36 kk                 60- 80  g 
Poni                    20 -50  g 
Islannin-/pienhevonen        harraste/urheilu       40 -60  g 
Lännenrodut                          harraste/urheilu       80 -100 g 
Kylmäverinen (raskas)                         100 -120 g 
  
1 mitta-astia = n. 100 g 
 

Huomio: Merkityssä päiväannoksessa oletetaan ettei muista 
ruokinta-aineista saada yhtään mineraaleja tai vitamiineja. 
Forcea voidaan käyttää myös muiden vitaminoitujen/ mine- 
raaleja sisältävien ruoka-aineiden vahvistamiseen. Näissä 
tapauksissa Forsce annostusta tulee määrittää tapauskohtai- 
sesti. Vitamiinien ja hivenaineiden yliannostusta tulee välttää. 
Noudattakaa seuraavia ruokintaohjeita hevosen yksilö lisen ja 
optimaalisen hoidon varmistamiseksi. Suosituksemme 
edellyttävät myös raakaravinto-osuutta (heinää) 1,5 kg 
100 elopainokiloa kohden päivässä. 

 
Ravitsemusfysiologiset lisäaineet: 
Vesiliukoiset vitamiinit: 
A-vitamiini  (3a672a)                                                       480.000,00  I.E. 
D-vitamiini / vitamiini D3 (E 671)                                   20.000,00  I.E. 
E-vitamiini  (3a700)                                                              6.500,00 mg 
K3-Vitamiini  (3a711)                                                                  80,00 mg 

Vesiliukoiset vitamiinit: 
C-vitamiini (3a312)                                                                1.500,00 mg 
B1-vitamiini (3a821)                                                                  300,00 mg 
B2-vitamiini / riboflaviini                                                        120,00 mg 
B6-vitamiini  / pyridoksaalihydrokloridi  (3a831)                250,00 mg 
B12-vitamiini / syanokobalamiini                                     2.000,00 mcg 
Biotiini (3a880)                                                                 12.000,00 mcg 
Foolihappo (3a316)                                                                  200,00 mg 
Koliinikloridi (3a890)                                                            5.100,00 mg 
Kalsium-D-pantoteenihappo (3a841)                                     270,00 mg 
Nikotiinihappo  (3a314)                                                          440,00 mg 

Hivenaineet: 
Rauta (rauta-(II)-sulfaatti,  monohydraatti E 1)               2.800,00 mg 
Kupari (kupari-(II)-sulfaatti, pentahydraatti E 4)               700,00 mg 
Sinkki (sinkkioksidi E 6)                                                      5.000,00 mg 
Mangaani  (mangaani-(II)-oksidi E 5)                                 2.000,00 mg 
Jodi (kalsiumjodaatti,heksadyraatti 3b202)                           17,00 mg 
Seleeni (natriumseleniitti E 8)                                                    16,10 mg 

 
Teknologiset lisäaineet per kg: 
Montmorilloniitti savi (E  558)                                                        2 % 

 

Tunnistenumero: Katso säkin painatusta. Käytettävä ennen; 
katso säkin painatusta. Valmistettu kuusi kuukautta ennen 
annettua Ennen päiväystä”. (Käytettävä ennen – päiväys pätee 
vain oikealla varastointitavalla – hygieeninen, viileä, kuiva).  
 
facebook.com/Marstall Suomi 

Esimerkkiannostus puhtaan heinä/vilja-ruokinnan lisänä 
(per pv./550 kg hevonen/ kevyessä työssä) 
Heinää  8 kg  
Kauraa  2 kg 
Forsea  80 -100 g  
 

 

 

 
Säkkikoko: 

Säkki 20 kg 
   
 

Marstall 
maahantuonti Brave 
Jump Oy  
Kylväjäntie 53 
FI-21500 Piikkiö 
Suomi 
puh:+358 (0) 400–705596 
E-mail: info@marstall.fi 
www.marstall.eu 
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