
MARE & YOUNGSTOCK CONCENTRATE   
Mare & Youngstock Concentrate on maittava, myslimuotoinen täydennysrehu kantavien ja imettävien tammojen ja kasvavien 
varsojen terveelliseen ja monipuoliseen ruokintaan. Sen runsas, korkealaatuinen proteiini ja monipuolinen aminohappo-
koostumus, mm. runsas lysiini, tukevat lihasmassan ylläpitoa ja kontrolloitua kasvattamista. Rehun ravinnesisältö, mm. korkea 
kalsiumin, seleenin, E-vitamiinin sekä rasva- ja foolihappojen määrä, on myös suunniteltu vahvistamaan tammojen ja varsojen 
luuston terveyttä ja kehitystä, maidon laatua ja hedelmällisyyttä. Rehu sisältää runsaasti energiaa ja kaikki kantavan ja 
imettävän tamman ja varsan tarvitsemat vitamiinit ja kivennäiset korkeina pitoisuuksina ja tiiviissä, helposti imeytyvässä 
muodossa. Sen korkea biotiini-, metioniini- ja sinkkipitoisuus huolehtii hevosen kavioiden terveydestä ja sen sisältämät kuidut, 
prebiootit  ja  Actisaf-hiiva edistävät monin tavoin ruoansulatusta ja auttavat välttämään ähkyä ja vatsaongelmia. Soveltuu 
erinomaisesti myös jalostuskäyttöön kaikentyyppisille hevosille lämminverisistä kylmäverisiin, myös oreille.

Ravintoainekoostumus

Proteiini 15,0 % Tärkkelys 25,0 %
Raakarasva   4,0 % Sokeri   5,5 %
Kuitu   8,5 % Energia        11,5 MJ/kg
Tuhka   8,7 %

Lisäaineet

Kalsium                1,35 %
Fosfori             0,64 %
Natrium             0,47 %
Kupari                         75 mg/kg
Seleeni               0,7 mg/kg 
Lysiini           7,5 g/kg
Magnesium                       0,40 %
Kloridi                         0,9 %
Kalium                     0,95 %
Sinkki       285 mg/kg
Mangaani        260 mg/kg
Rauta              165 mg/kg
Jodi            1,4 mg/kg
Koboltti            0,08 mg/kg Säkkikoko 20 kg
A- vitamiini  22 000 IU/kg Säilyvyys   6 kk
D3- vitamiini      2 200 IU/kg
E- vitamiini      1 200 mg/kg Tuotekoodi EAN-Koodi
K -vitamiini             7 mg/kg 46332 5029 16401 3546
B1 -vitamiini         31 mg/kg
B2 -vitamiini          23 mg/kg Ruokintaohje per päivä
B6 -vitamiini          22 mg/kg Tamma, varhainen raskaus:   300 – 500 g / 100kg hevosen painoa
B12 -vitamiini     0,48 mg/kg Tamma, myöhäinen raskaus: 500 – 700 g / 100 kg hevosen painoa
Pantoteenihappo B5                             19 mg/kg Tamma, imettävä:       500 – 700 g / 100 kg hevosen painoa
Niasiini B3        39 mg/kg Varsa:       600 – 1.000 g / 100 kg hevosen painoa
Foolihappo B9                                     15 mg/kg
Biotiini B7        10 mg/kg

Koostumus

Kaura, ohra, vehnälese, vehnä, auringonkukka, melassi, alfalfa, soija, juurikasleike, maissi, herne, kauralese, rypsiöljy, suola, 
hiiva, fruktaani, glukomannaani, kalsiumkarbonaatti, monokalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi 
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