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Olemme keskittyneet raakakuitutuotteisiin jo sukupolvien ajan. Toimintamme
perustuu esi-isiemme kokemukseen perinteisestä maanviljelystä. Etenkin
isämme Jakob Berger oli innostunut Baijerin Alppien moninaisista heinistä ja
yrteistä. Hän otti intohimonsa mukaan liiketoimintaansa ja vei tietoa eteenpäin.
Jakob Berger perusti AGROBSin vuonna 1993 ja keskittyi siitä lähtien luonnollisten
ja terveellisten raakakuitutuotteiden intensiiviseen kehittämiseen.
Me Simon ja Florian Berger, hänen poikansa, siirryimme yrityksen johtoon
vuonna 2007 ja jatkamme liiketoimintaa isämme näkemyksen ja hengen
viitoittamalla tiellä.
Kehitämme ja optimoimme luonnollisia, ekologisesti arvokkaita ja lajille sopivia
raakakuitutuotteita jatkuvasti yhteistyössä agronomien, eläinlääkärien ja
paikallisten viljelijöiden kanssa. AGROBS-tuotteiden laatu tunnustetaan laajalti.
Saimme vuonna 2013 EQUITANAn innovaatiopalkinnon, suuren kunnianosoituksen,
joka kannustaa meitä jatkamaan samaan suuntaan ja tuottamaan laadukkaita
raakakuitutuotteita.

- Tavoitteemme on, että voit nauttia nelijalkaisesta ystävästäsi pitkään – 
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Kun työt on tehty ... ... on aika herkutella

Florian Berger ja Galathea Simon Berger ja Rose

6



7

Kun työt on tehty ... ... on aika herkutella

Florian Berger ja Galathea Simon Berger ja Rose

6



9

Rakkaat hevosten ystävät! 

Hevonen on paljon enemmän kuin vain kotieläin. Se on perheenjäsen, johon liittyy ystävyyttä,

kunnioitusta, rakkautta ja vastuuta.

Hevosen ottaminen osaksi elämää – omistajana, hoitajana, ratsastajana, valmentajana jne. – on

suuri haaste. Haluamme, että nelijalkainen ystävämme on terve ja onnellinen. Tallin olosuhteiden

ja liikunnan lisäksi myös terveellinen ja lajinmukainen ruokinta ovat ratkaisevan tärkeitä. Meillä

hevosten ystävillä on nimittäin valtavan suuri tehtävä: meidän täytyy korvata osa luonnosta.

Vapaana elävä hevonen kulkee ruokaa etsiessään jopa 20 km päivässä. Se syö jatkuvasti, paljon

kuituja ja pieniä määriä kerrallaan, jopa 18 tuntia vuorokaudessa. Sellaista oli hevosen elämä

ennen. Tämä luonnollinen elämäntapa poikkeaa kuitenkin täysin nykypäivän olosuhteista. Hevoset

laiduntavat yhä pienemmillä laitumilla, ruokinta on usein liian yksipuolista, hevoset syövät liian

nopeasti ja pureskelevat liian vähän. Laitumilla ei kasva runsasta lajivalikoimaa, ja monia alueita

käytetään aivan liian intensiivisesti. Aroeläimestä on tullut kotieläin. Hevosen luonnolliset tarpeet

ovat kuitenkin ennallaan. Myös sen hampaat, suolisto ja maha ovat samanlaiset kuin ennen.

Voimme sen vuoksi antaa hevoselle takaisin sen, mitä se on tarvinnut jo tuhansien vuosien ajan.

Heinä- ja yrttilajeja on edelleen runsaasti. Luonnon täytyy vain antaa olla luontoa. AGROBS® on

tehnyt tietoisen päätöksen käyttää Baijerin Alppien laadukkaita, runsaslukuisia heinä- ja kasvila-

jeja. AGROBSin rehukonsepti on perinteisesti perustunut luonnolliseen, lajityypilliseen ruokintaan

– menestyksekkäästi jo yli 30 vuoden ajan. 

Luotamme luontoon, sillä se antaa meille kaiken, mitä tarvitsemme terveelliseen ja onnelliseen

elämään itse – ja mitä eläimemme tarvitsevat.

Florian Berger Simon Berger
OMISTAJAT JA JOHTAJAT   OMISTAJAT JA JOHTAJAT
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Meidän f i losof iamme

Luonnollisuus 
Terveelliset ja luonnolliset, laadukkaat rehut – harmoniassa ekosysteemin kanssa

Baijerilainen ja alueellinen
Baijerin Alppien heinät ja yrtit

Lajityypillinen
Runsaasti raakakuitua sisältävät perusrehut, joihin on lisätty arvokkaita ja elintärkeitä

kivennäisiä, hivenaineita ja vitamiineja

Perinteitä kunnioittava
Perinteinen maanviljely ja luonnon monimuotoisuus heinien tehokkaan

massatuotannon sijaan

Tieteellinen 
Ikivanhat totuudet, tieto, sukupolvelta toiselle siirtynyt kokemus yhdistyvät

agronomiemme tieteellisiin neuvoihin ja eläinlääkärien sekä viljelijöiden tietämykseen 

Inhimillinen
Me, Simon ja Florian Berger, suojelemme yhdessä perheidemme ja tiimimme kanssa

arvojemme avulla tuotteitamme ja niiden laatua.
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Mikä tekee AGROBSista er i ty isen? Terveeseen hevosenelämään

LAJINMUKAISET REHUT – kasvinsyöjille:
· Karkearehu
· Heinän sijaan tai siihen yhdistettynä
· Lisärehu
· Luonnonmukaiset ravintokonseptit
· Täydennysrehu
· Kivennäisrehu
· Hivenaineet
· Palkitsemisrehu

AVOIN JA ALUEELLINEN
· Paikallinen viljely, lyhyet kuljetusmatkat
· Avoin tiedotus – yksityiskohtaiset sisällöt ja reseptit
· Erilaisten rehujen samanaikainen käyttö hevosen

tarpeiden ja vaatimusten mukaan
· Tuotesarjoja voi yhdistellä muiden valmistajien

rehuihin

NEUVONTA
· Asiantuntijatiimin tarjoama asiakasneuvonta
· Seminaarit ja esitelmät
· Puhelinneuvonta: +358 40-154 49 70
· Neuvonta verkossa:

www.agrobs.dk/se/fi
info@agrobs.dk/se/fi

Olemme valmiina auttamaan sinua.
Agrobs®-tiimi

TUTKIMUS
· Oma tuotekehitys, johon osallistuu

agronomeja
viljelijöitä
eläinlääkäreitä

· Uudet analyysit joka vuosi, raaka-aineiden
valvonta ja dokumentointi:
Hivenaineet Aminohapot
Sokeri Tärkkelys
Energia Raakakuitu
Raakavalkuainen Raakarasva
Kivennäiset Vitamiinit
Fruktaani + paljon muuta

LAADUNVALVONTA
· Rehujen ja rehuseosten tuotannon

GMP+-hyväksyntä
· Omat työntekijät tarkistavat viljelyalueet
· Kattava kasvilajikanta
· Optimaalinen maaperän laatu
· Yleinen palstojen hoito

INNOVATIIVINEN AJATTELU –
Jo yli 30 vuoden ajan
· Ei sisällä melassia
· Selkeä struktuuri
· Ei sisällä viljaa
· Matala sokeripitoisuus
· Matala tärkkelyspitoisuus
· Ei keinotekoisia lisäaineita
· Runsaasti raakakuitua
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Karkearehu – hevosen tärkein rehu

Karkearehu on hevosten ruokinnan perusta. Sen täytyy aina olla laadukasta ja sitä täytyy etenkin

olla saatavana riittävästi. Hevoset etsivät luonnossa ruokaa jopa 18 tuntia vuorokaudessa. Näin sen

melko pieni maha saa pieniä määriä ruokaa kerrallaan. Tämän toteuttaminen modernissa hevos-

taloudessa on suuri haaste. Hevostalous ja hevosten käyttö ovat muuttuneet, mutta hevosen ruo-

ansulatus on ennallaan. Hevosen tarpeet täyttyvät ihanteellisesti, jos se saa päivän mittaan ruokaa

useita kertoja vähän kerrallaan, pääasiassa karkearehua ja tarpeen mukaan hieman väki- tai täy-

dennysrehua. 

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Hevonen tarvitsee päivässä karkearehua 1,5–2,0 kg sataa painokiloa kohden. Määrää on säädettävä

hevosen tavoitepainon mukaan. Tämä tarkoittaa, että 600-kiloinen lämminverinen tarvitsee päi-

vässä 9–12 kg karkearehua. Yleensä hevonen tarvitsee lisäksi myös kivennäisrehua.  Kivennäisrehun

määrä on valittava hevosen todellisen painon mukaan, ja se on yleensä erilainen kasvuikäisillä,

imettävillä hevosilla ja vanhemmilla hevosilla. Väkirehua on aina käytettävä todellisen rehutilanteen

ja todellisen energiankulutuksen mukaisesti ja määrä on valittava yksilöllisesti näiden seikkojen

perusteella.

Ruokintavirheet kostautuvat usein vasta myöhemmin ja aiheuttavat pitkäkestoisia
seurauksia…
Virheellinen ruokinta kostautuu yleensä vasta myöhemmin, eikä sen vaikutusta useinkaan huo-

mata, jos hevonen sairastuu. Liian pieni karkearehun määrä voi aiheuttaa lukemattomia seurauksia,

kuten hammasvaivoja, mahahaavan tai ruoansulatusvaivoja, kuten ripulia tai ähkyä.

Myös käytöshäiriöiden riski on olemassa. Näitä sairauksia voi torjua parhaiten tarjoamalla riittävästi

laadukasta karkearehua. Jos sitä ei ole saatavana, AGROBS® tarjoaa laajan valikoiman heinää kor-

vaavia tai täydentäviä tuotteita. Koko PRE ALPIN®-tuotevalikoimaa voidaan käyttää laadukkaan hei-

nän täysiarvoisena korvikkeena. 

1514
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PRE ALPIN®

Alpit rehusäkissä!

PRE ALPIN®  Tuo luonnon takaisin.

Hevonen pystyi vapaana arolla eläessään löytämään kaikkialta heiniä ja
yrttejä, joissa oli runsaasti tärkeitä aineita ja ravinteita, ja aina tarpeidensa
mukaan. Hevoset ovat nykyään kuitenkin kotieläimiä, jotka elävät laitumilla
ja seisovat tallissa, eivät enää vapaana. Myös maatalous on muuttunut
voimakkaasti. Laitumet ja pellot ovat ravinneköyhempiä, lajien monimuo-
toisuus on laajalti menetetty, mineraaleja ja tärkeitä aineita puuttuu.
Hevoset eivät saakaan lajinmukaista ravintoa. 
AGROBS® on tehnyt jo pitkään yhteistyötä Baijerin Alppien maanviljelijöi-
den kanssa ja pyrkinyt vastustamaan tätä kehityssuuntaa. 
PRE ALPIN®-tuotesarjan ainutlaatuinen koostumus sisältää yli 60 erilaista
heinää ja yrttiä Baijerin Alpeilta. 
PRE ALPIN®-tuotteet ovat ihanteellista perusravintoa kaikille hevosille ja
poneille.
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peltojen jatkuva valvonta
varmistaa oikean niittoajankohdan,

korkean raakakuitupitoisuuden ja
sopivan valkuaispitoisuuden

PRE ALPIN® WIESENCOBS®

Alkuperäinen rehu kaikille hevosille – saatavana myös BIO-laatuisena

yli 60 erilaisen heinän ja yrtin
yhdistelmä takaa runsaasti
elintärkeitä aineita ja raakakuitua

ei sisällä melassia,
alhainen tärkkelys-
ja fruktaanipitoisuus

luonnolliset ravinto-
ja kivennäisaineet sekä

vitamiinit säilyvät
varovaisissa puristus-

ja esikäsittelyissä

KOOSTUMUS

· heiniä ja yrttejä

KäYTTöTARKOITUKSET
· perusrehu (100 % heinän sijaan)
· heinän, säilörehun tai laiduntamisen

täydennys
· väkirehun sijaan
· vaikeudet tavanomaisen raakakuidun

hyödyntämisessä,
esim. hampaiden puuttumisen yhteydessä

· jos karkearehun pöly ja home aiheuttavat
hengitystieongelmia

· vanhempien hevosten laihtuminen
· juomisen stimulointi
· lääkkeiden antaminen

ANNOSTELU
· perusrehu (100 % heinän sijaan):

päivittäin n. 1,5 kg / tavoitepainon 100 kg
· väkirehun sijaan: 1,2 kg vastaa n. 1 kg viljaa
· perusrehun täydennyksenä:

1 kg vastaa 1 kg heinää
· käyttö aloitetaan asteittain 
· 1 kg turvotetaan 1,5–3 litrassa vettä

Rehun kostuttaminen tai liottaminen ennen
ruokintaa on yleensä suositeltavaa ahneille,
vanhemmille ja hammasongelmaisille hevosille.

keinokuivattu,
ei sisällä pölyä eikä homesieniä

Pakkaus:
20 kg:n paperisäkki

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 8,30 %
Raakarasva 1,90 %
Raakakuitu 26,00 %
Raakatuhka 8,70 %

Kalsium 0,71 %
Fosfori 0,26 %
Magnesium 0,24 %
Kloridi 0,27 %
Natrium 0,03 %
Kalium 1,78 %
Rikki 0,17 %

Tärkkelys <1,00 %
Sokeri 8,40 %
Fruktaani 6,30 %

Sinkki 29,90 mg/kg
Mangaani 144 mg/kg 
Kupari 6,06 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg 

Lysiini 0,34 % 
Metioniini 0,13 % 
Kystiini 0,08 % 
Treoniini 0,37 % 

sulava energia 8,00 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 6,80 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 6,60 %
täsm. sulava raakavalkuainen 4,00 %

PRE ALPIN® WI ESE NCOBS ®

suuret pelletit,
runsaasti rakennetta

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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PRE ALPIN® WIESENFLAKES
Uudenlainen struktuuri – karkearehu hiutalemuodossa

KOOSTUMUS

· heiniä ja yrttejä

KäYTTöTARKOITUKSET
· perusrehu (100 % heinän sijaan)
· heinän, säilörehun tai laiduntamisen

täydennys
· väkirehun sijaan
· vaikeudet tavanomaisen raakakuidun

hyödyntämisessä, esim. hampaiden
puuttumisen yhteydessä

· jos karkearehun pöly ja home aiheuttavat
hengitystieongelmia

· vanhempien hevosten laihtuminen
· juomisen stimulointi
· lääkkeiden antaminen

ANNOSTELU
· perusrehu (100 % heinän sijaan):

päivittäin n. 1,5 kg / tavoitepainon 100 kg
· väkirehun sijaan: 1,2 kg vastaa n. 1 kg viljaa
· perusrehun täydennyksenä:

1 kg vastaa 1 kg heinää
· käyttö aloitetaan asteittain 
· 1 kg turvotetaan 1,5–3 litrassa vettä

Rehun kostuttaminen tai liottaminen ennen
ruokintaa on yleensä suositeltavaa ahneille,
vanhemmille ja hammasongelmaisille hevosille.

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 8,80 %
Raakarasva 2,50 %
Raakakuitu 24,20 %
Raakatuhka 9,00 %

Kalsium 0,66 %
Fosfori 0,25 %
Magnesium 0,24 %
Kloridi 0,26 %
Natrium 0,03 %
Kalium 1,61 %
Rikki 0,16 %

Tärkkelys <1,00 %
Sokeri 9,30 %
Fruktaani 6,30 %

Sinkki 28,30 mg/kg
Mangaani 132 mg/kg 
Kupari 5,98 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg 

Lysiini 0,34 % 
Metioniini 0,14 % 
Kystiini 0,09 % 
Treoniini 0,38 % 

sulava energia 8,50 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 7,40 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 7,00 %
täsm. sulava raakavalkuainen 4,10 %

PRE ALPIN® WIESENFLAKES

nopea, helppo, yksinkertainen
tarjota – valmis 5 minuutissa myös

kylmää vettä käytettäessä 

yli 60 erilaisen heinän ja yrtin
yhdistelmä takaa runsaasti
elintärkeitä aineita ja raakakuitua

ei sisällä melassia,
alhainen tärkkelys-
ja fruktaanipitoisuus

erityisen suuret pelletit,
mahdollisimman paljon

struktuuria

suuri raakakuitupitoisuus lisää
syljen eritystä ja edistää väkirehun

sulamista. Syöntiaika pitenee.

Pakkaus:
20 kg:n paperisäkki

20

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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keinokuivattu,
ei sisällä pölyä eikä
homesieniä
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PRE ALPIN® PROTEIN LIGHT FLAKES
Vähän valkuaista sisältävä hiutalemainen karkearehu

KOOSTUMUS

· heiniä

KäYTTöTARKOITUKSET
· perusrehu (100 % heinän sijaan)
· heinän ja säilörehun täydennys
· keväällä ja syksyllä laidunnuksen lisänä,

kun heinä on nuorta ja sisältää paljon
valkuaista, mutta vain vähän raakakuitua 

· jos karkearehun pöly, kasvit ja home
aiheuttavat hengitystieongelmia

· valkuaisyliherkkyys
· maksa- ja munuaisongelmaisten sekä

kesäihottumahevosten rajoitetusti
valkuaisaineita sisältävä ruokinta

· hevosille, jotka reagoivat yrtteihin allergisesti 
tai jotka eivät saa käyttää yrttejä esim.
homeopaattisen hoidon vuoksi

ANNOSTELU
· perusrehu (100 % heinän sijaan):

päivittäin n. 1,2–1,5 kg / tavoitepainon 100 kg
· väkirehun sijaan: 1,2 kg vastaa n. 1 kg viljaa
· karkearehun täydennys:

1 kg vastaa n. 1 kg heinää
· käyttö aloitetaan asteittain

Rehun kostuttaminen tai liottaminen ennen
ruokintaa on yleensä suositeltavaa ahneille,
vanhemmille ja hammasongelmaisille hevosille.

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 5,90 %
Raakarasva 1,70 %
Raakakuitu 27,90 %
Raakatuhka 4,30 %

Kalsium 0,21 %
Fosfori 0,23 %
Magnesium 0,08 %
Kloridi 0,22 %
Natrium <0,01 %
Kalium 1,23 %
Rikki 0,1 1 %

Tärkkelys 6,30 %
Sokeri 7,20 %
Fruktaani 6,50 %

Sinkki 18,00 mg/kg
Mangaani 29,80 mg/kg 
Kupari <5,00 mg/kg 
Seleeni <0,50 mg/kg 

Lysiini 0,22 % 
Metioniini 0,09 % 
Kystiini 0,10 % 
Treoniini 0,24 % 

sulava energia 8,20 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 7,20 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 4,60 %
täsm. sulava raakavalkuainen 3,90 %

PRE ALPIN® PROTEIN LIGHT FLAKES

nopea, helppo, yksinkertainen
tarjota – valmis 5 minuutissa

ei sisällä yrttejä, soveltuu hyvin
allergisille hevosille, keinokuivattu

ei sisällä melassia,
alhainen fruktaanipitoisuus

soveltuu hyvin maksa-
ja munuaisongelmaisille

hevosille 

hevosille, jotka tarvitsevat
niukkaproteiinista ruokaa

esim.
kesäihottuman vuoksi

erityinen niukasti valkuaista
sisältävä heinäseos 

Pakkaus:
15 kg:n paperisäkki
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runsasvalkuaisen
laitumen tai säilöheinän
tasapainotukseen
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Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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PRE ALPIN® SENIOR
Maukas perusrehu myös vanhemmille hevosille

KOOSTUMUS

· heiniä ja yrttejä
· kylmäpuristettujen öljyjen seos

(pellavansiemen- ja ruistankioöljy)

KäYTTöTARKOITUKSET
· perusrehu (100 % heinän sijaan)
· heinän ja säilörehun täydennys
· väkirehun sijaan
· vaikeudet tavanomaisen raakakuidun

hyödyntämisessä, esim. hampaiden
puuttumisen yhteydessä

· vanhempien hevosten laihtuminen 
· juomisen stimulointi
· pureskeluajan pidentäminen 
· pureskelu- ja hammasongelmat
· lääkkeiden antaminen

ANNOSTELU
· perusrehu (100 % heinän sijaan):

päivittäin n. 1,5 kg / tavoitepainon 100 kg
· väkirehun sijaan: 1,2 kg vastaa n. 1 kg viljaa
· perusrehun täydennys:

1 kg vastaa n. 1 kg heinää
· käyttö aloitetaan asteittain
· PRE ALPIN® Senior voidaan tarvittaessa

sekoittaa veteen, etenkin vähän juovia
vanhempia hevosia varten.

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 8,50 %
Raakarasva 2,70 %
Raakakuitu 25,60 %
Raakatuhka 8,40 %

Kalsium 0,63 %
Fosfori 0,25 %
Magnesium 0,22 %
Kloridi 0,28 %
Natrium 0,03 %
Kalium 1,66 %
Rikki 0,15 %

Tärkkelys <1,00 %
Sokeri 8,20 %
Fruktaani 6,20 %

Sinkki 26,20 mg/kg
Mangaani 122,00 mg/kg 
Kupari 5,46 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg 

Lysiini 0,35 %
Metioniini 0,14 %
Kystiini 0,08 %
Treoniini 0,37 %

sulava energia 8,20 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 7,00 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 6,80 %
täsm. sulava raakavalkuainen 4,50 %

PRE ALPIN® SENIOR

vanhemmille hevosille oikea
kuitupituus, voidaan tarjota

sellaisenaan tai veden kanssa 

ei sisällä melassia,
alhainen tärkkelys- ja

fruktaanipitoisuus

pellavansiemenöljy ja
ruistankioöljy

(camelina sativa)
takaavat välttämättömät

rasvahapot

suuri kuitupitoisuus
edistää syljeneritystä

ja täyttää hevosen
pureskelutarvetta 

keinokuivattu, ei sisällä pölyä
eikä homesieniä

Pakkaus:
12,5 kg:n paperisäkki

24

ei puristettu

yli 60 erilaisen heinän ja yrtin
yhdistelmä takaa runsaasti
elintärkeitä aineita ja raakakuitua

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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takaavat välttämättömät

rasvahapot

suuri kuitupitoisuus
edistää syljeneritystä

ja täyttää hevosen
pureskelutarvetta 

keinokuivattu, ei sisällä pölyä
eikä homesieniä

Pakkaus:
12,5 kg:n paperisäkki

24

ei puristettu

yli 60 erilaisen heinän ja yrtin
yhdistelmä takaa runsaasti
elintärkeitä aineita ja raakakuitua

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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PRE ALPIN® ASPERO
Erityisrakenne

PRE ALPIN® ASPERO

KOOSTUMUS

· heiniä ja yrttejä
· kylmäpuristettujen öljyjen seos

(pellavansiemen- ja ruistankioöljy)

KäYTTöTARKOITUKSET
· perusrehu (100 % heinän sijaan)
· heinän, säilörehun ja laidunnuksen täydennys 
· jos huonolaatuinen rehu aiheuttaa

hengitystieongelmia 
· väkirehun sijaan ja lisärehuna
· pureskeluajan pidentäminen väkirehuun

sekoittamalla

ANNOSTELU
· perusrehu (100 % heinän sijaan):

päivittäin n. 1,5 kg / tavoitepainon 100 kg
· väkirehun sijaan: 1,2 kg vastaa n. 1 kg viljaa
· karkearehun täydennys:

1 kg vastaa 1 kg heinää

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 8,00 %
Raakarasva 3,40 %
Raakakuitu 28,70 %
Raakatuhka 7,40 %

Kalsium 0,50 %
Fosfori 0,22 %
Magnesium 0,19 %
Kloridi 0,31 %
Natrium 0,02 %
Kalium 1,37 %
Rikki 0,14 %

Tärkkelys 1,10 %
Sokeri 9,70 %
Fruktaani 6,10 %

Sinkki 23,10 mg/kg
Mangaani 104,00 mg/kg 
Kupari 4,31 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg 

Lysiini 0,32 % 
Metioniini 0,13 % 
Kystiini 0,08 % 
Treoniini 0,34 % 

sulava energia 8,20 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 7,00 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 6,40 %
täsm. sulava raakavalkuainen 4,00 %

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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pellavansiemenöljy
ja ruistankioöljy takaavat

välttämättömät rasvahapot

ei sisällä melassia,
alhainen tärkkelys-
ja fruktaanipitoisuus

keinokuivattu 

ei sisällä pölyä
eikä homesieniä

strukturoitu kuiturehu
pidentää pureskeluaikaa
ja stimuloi syljeneritystä

Pakkaus:
20 kg:n paali

28

soveltuu
luonteikkaille hevosille 

yli 60 erilaisen heinän ja yrtin
yhdistelmä takaa runsaasti
elintärkeitä aineita ja raakakuitua



PRE ALPIN® ASPERO
Erityisrakenne

PRE ALPIN® ASPERO

KOOSTUMUS

· heiniä ja yrttejä
· kylmäpuristettujen öljyjen seos

(pellavansiemen- ja ruistankioöljy)

KäYTTöTARKOITUKSET
· perusrehu (100 % heinän sijaan)
· heinän, säilörehun ja laidunnuksen täydennys 
· jos huonolaatuinen rehu aiheuttaa

hengitystieongelmia 
· väkirehun sijaan ja lisärehuna
· pureskeluajan pidentäminen väkirehuun

sekoittamalla

ANNOSTELU
· perusrehu (100 % heinän sijaan):

päivittäin n. 1,5 kg / tavoitepainon 100 kg
· väkirehun sijaan: 1,2 kg vastaa n. 1 kg viljaa
· karkearehun täydennys:

1 kg vastaa 1 kg heinää

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 8,00 %
Raakarasva 3,40 %
Raakakuitu 28,70 %
Raakatuhka 7,40 %

Kalsium 0,50 %
Fosfori 0,22 %
Magnesium 0,19 %
Kloridi 0,31 %
Natrium 0,02 %
Kalium 1,37 %
Rikki 0,14 %

Tärkkelys 1,10 %
Sokeri 9,70 %
Fruktaani 6,10 %

Sinkki 23,10 mg/kg
Mangaani 104,00 mg/kg 
Kupari 4,31 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg 

Lysiini 0,32 % 
Metioniini 0,13 % 
Kystiini 0,08 % 
Treoniini 0,34 % 

sulava energia 8,20 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 7,00 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 6,40 %
täsm. sulava raakavalkuainen 4,00 %

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.

29

pellavansiemenöljy
ja ruistankioöljy takaavat

välttämättömät rasvahapot

ei sisällä melassia,
alhainen tärkkelys-
ja fruktaanipitoisuus

keinokuivattu 

ei sisällä pölyä
eikä homesieniä

strukturoitu kuiturehu
pidentää pureskeluaikaa
ja stimuloi syljeneritystä

Pakkaus:
20 kg:n paali

28

soveltuu
luonteikkaille hevosille 

yli 60 erilaisen heinän ja yrtin
yhdistelmä takaa runsaasti
elintärkeitä aineita ja raakakuitua



ALPENHEU
Kaiken ruokinnan perusta

A LP E N H E U

varovasti keinokuivattua
ja auringon kuivaamaa heinää

100 % laadukkainta heinää
sekä kotona että matkoilla 

sisältää runsaasti luontaisia
vitamiineja ja hivenaineita

Pakkaus:
12,5 kg:n paali

30

kuitupituus jopa 15 cm

KOOSTUMUS

· heiniä ja yrttejä,
keino-/aurinkokuivattu

KäYTTöTARKOITUKSET
· perusravinto (100 % heinän sijaan) 
· päivittäisen heinäannoksen täydennys
· ihanteellinen matkakäytössä,

vakaa ja yhtenäinen laatu

ANNOSTELU
· päivittäin n. 1,5 kg / tavoitepainon 100 kg
· Alpenheuta voidaan antaa vapaasti laihoille 

hevosille  ja huonoille rehunkäyttäjille

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 5,90 %
Raakarasva 2,20 %
Raakakuitu 30,50 %
Raakatuhka 5,30 %

Kalsium 0,45 %
Fosfori 0,16 %
Magnesium 0,19 %
Kloridi 0,23 %
Natrium 0,04 %
Kalium 1,52 %
Rikki 0,12 %

Tärkkelys <1,00 %
Sokeri 8,50 %
Fruktaani 6,80 %

Sinkki 18,30 mg/kg
Mangaani 70,60 mg/kg 
Kupari 2,99 mg/kg 
Seleeni <0,50 mg/kg 

Lysiini 0,27 % 
Metioniini 0,09 % 
Kystiini 0,07 % 
Treoniini 0,25 % 

sulava energia 7,90 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 6,80 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 4,50 %
täsm. sulava raakavalkuainen 3,90 %

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.

31

pöly poistettu
ihanteellisen laadun

takaamiseksi

monipuolinen heinien ja yrttien
yhdistelmä takaa runsaasti
elintärkeitä aineita ja raakakuitua



ALPENHEU
Kaiken ruokinnan perusta

A LP E N H E U

varovasti keinokuivattua
ja auringon kuivaamaa heinää

100 % laadukkainta heinää
sekä kotona että matkoilla 

sisältää runsaasti luontaisia
vitamiineja ja hivenaineita

Pakkaus:
12,5 kg:n paali

30

kuitupituus jopa 15 cm

KOOSTUMUS

· heiniä ja yrttejä,
keino-/aurinkokuivattu

KäYTTöTARKOITUKSET
· perusravinto (100 % heinän sijaan) 
· päivittäisen heinäannoksen täydennys
· ihanteellinen matkakäytössä,

vakaa ja yhtenäinen laatu

ANNOSTELU
· päivittäin n. 1,5 kg / tavoitepainon 100 kg
· Alpenheuta voidaan antaa vapaasti laihoille 

hevosille  ja huonoille rehunkäyttäjille

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 5,90 %
Raakarasva 2,20 %
Raakakuitu 30,50 %
Raakatuhka 5,30 %

Kalsium 0,45 %
Fosfori 0,16 %
Magnesium 0,19 %
Kloridi 0,23 %
Natrium 0,04 %
Kalium 1,52 %
Rikki 0,12 %

Tärkkelys <1,00 %
Sokeri 8,50 %
Fruktaani 6,80 %

Sinkki 18,30 mg/kg
Mangaani 70,60 mg/kg 
Kupari 2,99 mg/kg 
Seleeni <0,50 mg/kg 

Lysiini 0,27 % 
Metioniini 0,09 % 
Kystiini 0,07 % 
Treoniini 0,25 % 

sulava energia 7,90 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 6,80 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 4,50 %
täsm. sulava raakavalkuainen 3,90 %

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.

31

pöly poistettu
ihanteellisen laadun

takaamiseksi

monipuolinen heinien ja yrttien
yhdistelmä takaa runsaasti
elintärkeitä aineita ja raakakuitua



PRE ALPIN® COMPACT
Alpit taskukoossa

PRE ALPIN® CO M PA CT

terveellistä tekemistä
myös heinäverkkoon

ei sisällä melassia
eikä viljaa

tilaa säästävä

käytetään mat-
koilla, matkarat-

sastuksessa
ja kuljetuksen

aikana

alkuperäinen
koko:

n. 14 x 16 x 8 cm

Pakkaus:
15 kg:n laatikko

32

keinokuivattu 
ei lisäaineita

yli 60 erilaisen
heinän ja yrtin
yhdistelmä
tiiviissä koossa

KOOSTUMUS

· heiniä ja yrttejä

KäYTTöTARKOITUKSET
· perusrehu (100 % heinän sijaan)
· heinän, säilörehun ja laidunnuksen

täydennys
· tilaa säästävä pakkaus soveltuu

matkakäyttöön
· terveellistä tekemistä

ANNOSTELU
· n. 1,5 kg / tavoitepainon 100 kg
· karkearehun täydennys:

1 pala vastaa n. 1 kg heinää
· aktivointiin: annetaan ruokinta-astiaan

tai tiheäsilmäisessä verkossa

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 7,00 %
Raakarasva 1,70 %
Raakakuitu 30,20 %
Raakatuhka 6,20 %

Kalsium 0,46 %
Fosfori 0,21 %
Magnesium 0,18 %
Kloridi 0,25 %
Natrium 0,02 %
Kalium 1,39 %
Rikki 0,14 %

Tärkkelys 1,30 %
Sokeri 7,90 %
Fruktaani 6,60 %

Sinkki 21,50 mg/kg
Mangaani 108 mg/kg 
Kupari <5,00 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg 

Lysiini 0,30 %
Metioniini 0,1 1 %
Kystiini 0,09 %
Treoniini 0,30 %

sulava energia 7,80 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 6,60 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 5,50 %
täsm. sulava raakavalkuainen 4,40 %

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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PRE ALPIN® COMPACT
Alpit taskukoossa

PRE ALPIN® CO M PA CT

terveellistä tekemistä
myös heinäverkkoon

ei sisällä melassia
eikä viljaa

tilaa säästävä

käytetään mat-
koilla, matkarat-

sastuksessa
ja kuljetuksen

aikana

alkuperäinen
koko:

n. 14 x 16 x 8 cm

Pakkaus:
15 kg:n laatikko

32

keinokuivattu 
ei lisäaineita

yli 60 erilaisen
heinän ja yrtin
yhdistelmä
tiiviissä koossa

KOOSTUMUS

· heiniä ja yrttejä

KäYTTöTARKOITUKSET
· perusrehu (100 % heinän sijaan)
· heinän, säilörehun ja laidunnuksen

täydennys
· tilaa säästävä pakkaus soveltuu

matkakäyttöön
· terveellistä tekemistä

ANNOSTELU
· n. 1,5 kg / tavoitepainon 100 kg
· karkearehun täydennys:

1 pala vastaa n. 1 kg heinää
· aktivointiin: annetaan ruokinta-astiaan

tai tiheäsilmäisessä verkossa

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 7,00 %
Raakarasva 1,70 %
Raakakuitu 30,20 %
Raakatuhka 6,20 %

Kalsium 0,46 %
Fosfori 0,21 %
Magnesium 0,18 %
Kloridi 0,25 %
Natrium 0,02 %
Kalium 1,39 %
Rikki 0,14 %

Tärkkelys 1,30 %
Sokeri 7,90 %
Fruktaani 6,60 %

Sinkki 21,50 mg/kg
Mangaani 108 mg/kg 
Kupari <5,00 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg 

Lysiini 0,30 %
Metioniini 0,1 1 %
Kystiini 0,09 %
Treoniini 0,30 %

sulava energia 7,80 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 6,60 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 5,50 %
täsm. sulava raakavalkuainen 4,40 %

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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Luonnon viisaus puhuu meille
jatkuvasti eläinten
rauhallisten silmien kautta
Arthur Schopenhauer, saksalainen filosofi
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ALPENGRÜN MÜSLI
Luonnollinen ja huolella harkittu

ALPENGRÜN MÜSLI

KOOSTUMUS

· PRE ALPIN® kuivattu viherkuitu
· pellavansiemen
· auringonkukansiemenet
· ryytineitojauhe
· kylmäpuristettujen öljyjen seos

(pellavansiemen, ruistankio)
· omenakuitu, porkkana, silputtu ruusunmarja, 

palsternakka, punajuuri, kehäkukan terälehdet,
vadelman ja karhunvatukan lehdet, ruiskukan 
terälehdet

KäYTTöTARKOITUKSET
· ainoana väkirehuna
· runsaasti tärkeitä aineita sisältävä lisärehu
· hevosille, joilla on herkkä aineenvaihdunta 

(ECS, EMS, PSSM, kaviokuume) 
· rajoitetusti tärkkelystä ja sokeria sisältävä

ruokinta 

ANNOSTELU
· vaihtelee hevosen tyypin ja työmäärän

mukaan: 
· ainoana väkirehuna

n. 100–500 g / tavoitepainon 100 kg
· tavallisen väkirehun lisänä:

1 kg vastaa n. 1 kg viljaa
· AlpenGrün Müsli voidaan tarvittaessa

kostuttaa vedellä.

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 1 1,20 %
Raakarasva 6,50 %
Raakakuitu 22,70 %
Raakatuhka 6,80 %

Kalsium 0,55 %
Fosfori 0,32 %
Magnesium 0,25 %
Kloridi 0,24 %
Natrium 0,04 %
Kalium 1,40 %
Rikki 0,18 %

Tärkkelys 2,80 %
Sokeri 9,70 %
Fruktaani 6,00 %

Sinkki 31,90 mg/kg
Mangaani 95,50 mg/kg 
Kupari 7,88 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg 

Lysiini 0,46 % 
Metioniini 0,19 % 
Kystiini 0,16 % 
Treoniini 0,44 % 

sulava energia 10,10 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 8,80 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 9,10 %
täsm. sulava raakavalkuainen 7,00 %

ihanteellinen herkälle
aineenvaihdunnalle

ei sisällä viljaa eikä melassia
ei keinotekoisia lisäaineita

auringonkukansiemenet,
pellavansiemen

ja ryytineito edistävät
ruoansulatusta. 

kukat ja lehdet
viimeistelevät seoksen.

sisältää runsaasti tärkeitä
luonnollisia aineita

Pakkaus:
15 kg:n paperisäkki
4 kg:n sanko

36

laadukkaat pellavansie-
men- ja ruistankioöljyt
tarjoavat välttämättömät
rasvahapot

PRE ALPIN® kuivattu viherkuitu
ja juurekset tarjoavat helposti
sulavaa raakakuitua 

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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ALPENGRÜN MÜSLI
Luonnollinen ja huolella harkittu

ALPENGRÜN MÜSLI

KOOSTUMUS

· PRE ALPIN® kuivattu viherkuitu
· pellavansiemen
· auringonkukansiemenet
· ryytineitojauhe
· kylmäpuristettujen öljyjen seos

(pellavansiemen, ruistankio)
· omenakuitu, porkkana, silputtu ruusunmarja, 

palsternakka, punajuuri, kehäkukan terälehdet,
vadelman ja karhunvatukan lehdet, ruiskukan 
terälehdet

KäYTTöTARKOITUKSET
· ainoana väkirehuna
· runsaasti tärkeitä aineita sisältävä lisärehu
· hevosille, joilla on herkkä aineenvaihdunta 

(ECS, EMS, PSSM, kaviokuume) 
· rajoitetusti tärkkelystä ja sokeria sisältävä

ruokinta 

ANNOSTELU
· vaihtelee hevosen tyypin ja työmäärän

mukaan: 
· ainoana väkirehuna

n. 100–500 g / tavoitepainon 100 kg
· tavallisen väkirehun lisänä:

1 kg vastaa n. 1 kg viljaa
· AlpenGrün Müsli voidaan tarvittaessa

kostuttaa vedellä.

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 1 1,20 %
Raakarasva 6,50 %
Raakakuitu 22,70 %
Raakatuhka 6,80 %

Kalsium 0,55 %
Fosfori 0,32 %
Magnesium 0,25 %
Kloridi 0,24 %
Natrium 0,04 %
Kalium 1,40 %
Rikki 0,18 %

Tärkkelys 2,80 %
Sokeri 9,70 %
Fruktaani 6,00 %

Sinkki 31,90 mg/kg
Mangaani 95,50 mg/kg 
Kupari 7,88 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg 

Lysiini 0,46 % 
Metioniini 0,19 % 
Kystiini 0,16 % 
Treoniini 0,44 % 

sulava energia 10,10 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 8,80 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 9,10 %
täsm. sulava raakavalkuainen 7,00 %

ihanteellinen herkälle
aineenvaihdunnalle

ei sisällä viljaa eikä melassia
ei keinotekoisia lisäaineita

auringonkukansiemenet,
pellavansiemen

ja ryytineito edistävät
ruoansulatusta. 

kukat ja lehdet
viimeistelevät seoksen.

sisältää runsaasti tärkeitä
luonnollisia aineita

Pakkaus:
15 kg:n paperisäkki
4 kg:n sanko

36

laadukkaat pellavansie-
men- ja ruistankioöljyt
tarjoavat välttämättömät
rasvahapot

PRE ALPIN® kuivattu viherkuitu
ja juurekset tarjoavat helposti
sulavaa raakakuitua 

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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ALPENGRÜN MASH
Kaikki luonnollisesta ympäristöstä

ALPENGRÜN MASH

KOOSTUMUS

· Prenatura® viherkuitu
· pellavansiemen, granuloitu
· PRE ALPIN® rakennekuitu
· omenakuitu, punajuuri, porkkana, palsternakka
· kylmäpuristettujen öljyjen seos

(pellavansiemen, ruistankio)
· psylliumsiemen, ruusunmarjan kuoret

(ei siemeniä)
· fenkoli, kumina 

KäYTTöTARKOITUKSET
· terveellinen täydennysrehu 
· hevosille, joilla on herkkä ruoansulatuselimistö
· ripuliin
· elvyttävänä massarehuna
· hevosille, joilla on herkkä aineenvaihdunta 

(ECS, EMS, PSSM, kaviokuume)
· vanhemmille hevosille

ANNOSTELU
· 80–100 g / tavoitepainon 100 kg
· AlpenGrün Mash sekoitetaan lämpimään

veteen, annetaan seisoa 5–10 minuuttia ja
tarjotaan haaleana. AlpenGrün Mash voidaan 
tarvittaessa sekoittaa myös kylmään veteen, 
jolloin sen annetaan seisoa n. 15–20 min.

· AlpenGrün Mashin sekoitussuhde veteen:
1:3–1:7, esim.: 0,5 kg AlpenGrün Mash:
1,5–3,5 l vettä

· voidaan käyttää päivittäin

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 12,80 %
Raakarasva 4,80 %
Raakakuitu 18,90 %
Raakatuhka 7,30 %

Kalsium 0,53 %
Fosfori 0,30 %
Magnesium 0,24 %
Kloridi 0,22 %
Natrium 0,06 %
Kalium 1,37 %
Rikki 0,17 %

Tärkkelys 2,50 %
Sokeri 9,30 %
Fruktaani 4,70 %

Sinkki 31,50 mg/kg
Mangaani 89,9 mg/kg 
Kupari 8,58 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg 

Lysiini 0,51 %
Metioniini 0,21 %
Kystiini 0,17 %
Treoniini 0,51 %

sulava energia 10,30 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 8,90 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 10,50 %
täsm. sulava raakavalkuainen 8,30 %

ihanteellinen
kalsium-fosforisuhde 2:1 

erittäin karkea, voidaan
turvottaa myös kylmässä

vedessä

ei sisällä viljaa eikä melassia,
ei sisällä vehnälesettä,

ei sisällä keinotekoisia lisäaineita

fenkoli ja kumina
edistävät

ruoansulatusta

ruusunmarja on
luonnollinen

C-vitamiinin lähde

psylliumsiemen ja
pellavansiemen tuottavat

tärkeitä lima-aineita

38

Erityisen maukas –
sisältää hedelmiä
ja vihanneksia,
mm. porkkanaa,
punajuurta,
palsternakkaa ja omenaa

prebioottinen Prenatura®

viherkuitu edistää mahan
ja suoliston terveyttä 

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.

39

Pakkaus:  
15 kg:n paperisäkki
5 kg:n sanko



ALPENGRÜN MASH
Kaikki luonnollisesta ympäristöstä

ALPENGRÜN MASH

KOOSTUMUS

· Prenatura® viherkuitu
· pellavansiemen, granuloitu
· PRE ALPIN® rakennekuitu
· omenakuitu, punajuuri, porkkana, palsternakka
· kylmäpuristettujen öljyjen seos

(pellavansiemen, ruistankio)
· psylliumsiemen, ruusunmarjan kuoret

(ei siemeniä)
· fenkoli, kumina 

KäYTTöTARKOITUKSET
· terveellinen täydennysrehu 
· hevosille, joilla on herkkä ruoansulatuselimistö
· ripuliin
· elvyttävänä massarehuna
· hevosille, joilla on herkkä aineenvaihdunta 

(ECS, EMS, PSSM, kaviokuume)
· vanhemmille hevosille

ANNOSTELU
· 80–100 g / tavoitepainon 100 kg
· AlpenGrün Mash sekoitetaan lämpimään

veteen, annetaan seisoa 5–10 minuuttia ja
tarjotaan haaleana. AlpenGrün Mash voidaan 
tarvittaessa sekoittaa myös kylmään veteen, 
jolloin sen annetaan seisoa n. 15–20 min.

· AlpenGrün Mashin sekoitussuhde veteen:
1:3–1:7, esim.: 0,5 kg AlpenGrün Mash:
1,5–3,5 l vettä

· voidaan käyttää päivittäin

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 12,80 %
Raakarasva 4,80 %
Raakakuitu 18,90 %
Raakatuhka 7,30 %

Kalsium 0,53 %
Fosfori 0,30 %
Magnesium 0,24 %
Kloridi 0,22 %
Natrium 0,06 %
Kalium 1,37 %
Rikki 0,17 %

Tärkkelys 2,50 %
Sokeri 9,30 %
Fruktaani 4,70 %

Sinkki 31,50 mg/kg
Mangaani 89,9 mg/kg 
Kupari 8,58 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg 

Lysiini 0,51 %
Metioniini 0,21 %
Kystiini 0,17 %
Treoniini 0,51 %

sulava energia 10,30 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 8,90 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 10,50 %
täsm. sulava raakavalkuainen 8,30 %

ihanteellinen
kalsium-fosforisuhde 2:1 

erittäin karkea, voidaan
turvottaa myös kylmässä

vedessä

ei sisällä viljaa eikä melassia,
ei sisällä vehnälesettä,

ei sisällä keinotekoisia lisäaineita

fenkoli ja kumina
edistävät

ruoansulatusta

ruusunmarja on
luonnollinen

C-vitamiinin lähde

psylliumsiemen ja
pellavansiemen tuottavat

tärkeitä lima-aineita

38

Erityisen maukas –
sisältää hedelmiä
ja vihanneksia,
mm. porkkanaa,
punajuurta,
palsternakkaa ja omenaa

prebioottinen Prenatura®

viherkuitu edistää mahan
ja suoliston terveyttä 

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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Pakkaus:  
15 kg:n paperisäkki
5 kg:n sanko



LEICHTGENUSS
Runsaskuituinen aktivointirehu

LEICHTGENUSS

KOOSTUMUS

· niittyheiniä ja yrttejä
· vihreä kaura, olki
· hibiskuksenkukat, pensasruusun terälehdet,
· ruiskukan terälehdet, auringonkukan

terälehdet

KäYTTöTARKOITUKSET
· runsaskuituinen, luonnollinen rehu kaikille

hevosille
· soveltuu erityisesti hyville rehunkäyttäjille

ja ylipainoisille hevosille
· hevosille, joilla on aineenvaihduntasairaus

tai herkkä aineenvaihdunta
(ECS, EMS, PSSM, kaviokuume)

· laadukas aktivointirehu ruokintojen väliin
· rehuna karsinalevossa 

ANNOSTELU
· aktivointirehuna:

päivittäin 50–300 g / tavoitepainon 100 kg
· väkirehun täydennyksenä:

1 kg vastaa n. 1 kg heinää,
2 kg vastaa n. 1 kg väkirehua

· Leichtgenuss voi tarvittaessa vastata jopa 
1/3:aa karkearehun kokonaismäärästä

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 8,20 %
Raakarasva 2,20 %
Raakakuitu 31,90 %
Raakatuhka 8,40 %

Kalsium 0,44 %
Fosfori 0,26 %
Magnesium 0,18 %
Kloridi 0,35 %
Natrium 0,05 %
Kalium 1,97 %
Rikki 0,16 %

Tärkkelys 1,10 %
Sokeri 4,60 %
Fruktaani 4,80 %

Sinkki 24,20 mg/kg
Mangaani 135,00 mg/kg 
Kupari 5,37 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg 

Lysiini 0,33 %
Metioniini 0,12 %
Kystiini 0,09 %
Treoniini 0,33 %

sulava energia 7,20 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 5,90 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 6,60 %
täsm. sulava raakavalkuainen 4,70 %

Laadukas olki lisää
aktiivisuutta

Erittäin matala energiasisältö,
soveltuu käytettäväksi myös

karsinalevon aikana

Erittäin matala sokeri-
ja tärkkelyspitoisuus

Hibiskuksen kukinnot ja
pensasruusun terälehdet

tarjoavat tärkeitä aineita

Vihreä kaura on maukas
kuidun lähde

Pakkaus:
15 kg:n paali

40

Auringonkukan
terälehdet maistuvat
hyvälle ja sisältävät
runsaasti tärkeitä aineita

Niittyheinät ja -yrtit tarjoavat
niukkaproteiinista, arvokasta
raakakuitua

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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LEICHTGENUSS
Runsaskuituinen aktivointirehu

LEICHTGENUSS

KOOSTUMUS

· niittyheiniä ja yrttejä
· vihreä kaura, olki
· hibiskuksenkukat, pensasruusun terälehdet,
· ruiskukan terälehdet, auringonkukan

terälehdet

KäYTTöTARKOITUKSET
· runsaskuituinen, luonnollinen rehu kaikille

hevosille
· soveltuu erityisesti hyville rehunkäyttäjille

ja ylipainoisille hevosille
· hevosille, joilla on aineenvaihduntasairaus

tai herkkä aineenvaihdunta
(ECS, EMS, PSSM, kaviokuume)

· laadukas aktivointirehu ruokintojen väliin
· rehuna karsinalevossa 

ANNOSTELU
· aktivointirehuna:

päivittäin 50–300 g / tavoitepainon 100 kg
· väkirehun täydennyksenä:

1 kg vastaa n. 1 kg heinää,
2 kg vastaa n. 1 kg väkirehua

· Leichtgenuss voi tarvittaessa vastata jopa 
1/3:aa karkearehun kokonaismäärästä

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 8,20 %
Raakarasva 2,20 %
Raakakuitu 31,90 %
Raakatuhka 8,40 %

Kalsium 0,44 %
Fosfori 0,26 %
Magnesium 0,18 %
Kloridi 0,35 %
Natrium 0,05 %
Kalium 1,97 %
Rikki 0,16 %

Tärkkelys 1,10 %
Sokeri 4,60 %
Fruktaani 4,80 %

Sinkki 24,20 mg/kg
Mangaani 135,00 mg/kg 
Kupari 5,37 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg 

Lysiini 0,33 %
Metioniini 0,12 %
Kystiini 0,09 %
Treoniini 0,33 %

sulava energia 7,20 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 5,90 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 6,60 %
täsm. sulava raakavalkuainen 4,70 %

Laadukas olki lisää
aktiivisuutta

Erittäin matala energiasisältö,
soveltuu käytettäväksi myös

karsinalevon aikana

Erittäin matala sokeri-
ja tärkkelyspitoisuus

Hibiskuksen kukinnot ja
pensasruusun terälehdet

tarjoavat tärkeitä aineita

Vihreä kaura on maukas
kuidun lähde

Pakkaus:
15 kg:n paali

40

Auringonkukan
terälehdet maistuvat
hyvälle ja sisältävät
runsaasti tärkeitä aineita

Niittyheinät ja -yrtit tarjoavat
niukkaproteiinista, arvokasta
raakakuitua

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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Ei hieno
talli hyvää
hevosta tee, vaan hyvä hoito
Tanskalainen sananparsi
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Ei hieno
talli hyvää
hevosta tee, vaan hyvä hoito
Tanskalainen sananparsi
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HAFERWIESE - Strukturmüsli
Strukturoitu mysli, joka sisältää mustakauraa ja keltakauraa

HAFER WIESE - Strukturmüsli

KOOSTUMUS

· PRE ALPIN® kuivattu viherkuitu
· kaura (mustakaura, tavallinen kaura)
· kylmäpuristettujen öljyjen seos

(pellavansiemen- ja ruistankioöljy)
· alfalfa 
· pellavansiemenkakut
· auringonkukansiemenet
· porkkana
· ruusunmarja (silputtu)
· palsternakka
· punajuuri
· auringonkukan terälehdet
· ruiskukan terälehdet

KäYTTöTARKOITUKSET
· ainoana väkirehuna
· urheiluhevosten ja nuorten hevosten

kasvurehuna
· tavallisen väkirehun lisänä ja runsaasti

hyödyllisiä aineita sisältävänä täydennyksenä
· strukturoitu sekoitus pidentää pureskeluaikaa

ANNOSTELU
· ainoana väkirehuna:

n. 100–500 g / tavoitepainon 100 kg
· tavallisen väkirehun lisänä
· HaferWiese - Strukturmüsli voidaan

tarvittaessa kostuttaa vedellä

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 12,10 %
Raakarasva 6,20 %
Raakakuitu 23,20 %
Raakatuhka 6,20 %

Kalsium 0,45 %
Fosfori 0,35 %
Magnesium 0,18 %
Kloridi 0,20 %
Natrium 0,03 %
Kalium 1,54 %
Rikki 0,16 %

Tärkkelys 12,10 %
Sokeri 6,40 %
Fruktaani 2,60 %

Sinkki 38,00 mg/kg
Mangaani 88,00 mg/kg 
Kupari 19,20 mg/kg 
Seleeni <0,30 mg/kg 

Lysiini 0,52 % 

sulava energia 10,05 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 8,60 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 9,90 %
täsm. sulava raakavalkuainen 8,70 %

porkkana ja juurikasvit parantavat
makua sekä sisältävät

ruoansulatusta edistävää kuitua

kauran helposti
sulava tärkkelys sisältää

runsaasti energiaa

arvokkaita aineita ruiskukan
ja auringonkukan

terälehdistä

44

alfalfa tarjoaa lihasten
kasvamisen kannalta
välttämättömiä
aminohappoja

PRE ALPIN® kuivattu viherkuitu
edistää pureskelua
ja syljen eritystä, mikä
parantaa ruoansulatusta

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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mustakaura sisältää
runsaasti sekundäärisiä

kasviaineita, joilla on
antioksidanttinen

vaikutusPakkaus:
15 kg:n paperisäkki
5 kg:n sanko



HAFERWIESE - Strukturmüsli
Strukturoitu mysli, joka sisältää mustakauraa ja keltakauraa

HAFER WIESE - Strukturmüsli

KOOSTUMUS

· PRE ALPIN® kuivattu viherkuitu
· kaura (mustakaura, tavallinen kaura)
· kylmäpuristettujen öljyjen seos

(pellavansiemen- ja ruistankioöljy)
· alfalfa 
· pellavansiemenkakut
· auringonkukansiemenet
· porkkana
· ruusunmarja (silputtu)
· palsternakka
· punajuuri
· auringonkukan terälehdet
· ruiskukan terälehdet

KäYTTöTARKOITUKSET
· ainoana väkirehuna
· urheiluhevosten ja nuorten hevosten

kasvurehuna
· tavallisen väkirehun lisänä ja runsaasti

hyödyllisiä aineita sisältävänä täydennyksenä
· strukturoitu sekoitus pidentää pureskeluaikaa

ANNOSTELU
· ainoana väkirehuna:

n. 100–500 g / tavoitepainon 100 kg
· tavallisen väkirehun lisänä
· HaferWiese - Strukturmüsli voidaan

tarvittaessa kostuttaa vedellä

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 12,10 %
Raakarasva 6,20 %
Raakakuitu 23,20 %
Raakatuhka 6,20 %

Kalsium 0,45 %
Fosfori 0,35 %
Magnesium 0,18 %
Kloridi 0,20 %
Natrium 0,03 %
Kalium 1,54 %
Rikki 0,16 %

Tärkkelys 12,10 %
Sokeri 6,40 %
Fruktaani 2,60 %

Sinkki 38,00 mg/kg
Mangaani 88,00 mg/kg 
Kupari 19,20 mg/kg 
Seleeni <0,30 mg/kg 

Lysiini 0,52 % 

sulava energia 10,05 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 8,60 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 9,90 %
täsm. sulava raakavalkuainen 8,70 %

porkkana ja juurikasvit parantavat
makua sekä sisältävät

ruoansulatusta edistävää kuitua

kauran helposti
sulava tärkkelys sisältää

runsaasti energiaa

arvokkaita aineita ruiskukan
ja auringonkukan

terälehdistä

44

alfalfa tarjoaa lihasten
kasvamisen kannalta
välttämättömiä
aminohappoja

PRE ALPIN® kuivattu viherkuitu
edistää pureskelua
ja syljen eritystä, mikä
parantaa ruoansulatusta

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.

45

mustakaura sisältää
runsaasti sekundäärisiä

kasviaineita, joilla on
antioksidanttinen

vaikutusPakkaus:
15 kg:n paperisäkki
5 kg:n sanko



KRAFTPAKET
Energian ja suorituskyvyn takana koko kasvin voima

KRAFTPAKET

KOOSTUMUS

· niittyheiniä ja yrttejä
· alfalfa
· kokonaisia maissikasveja

KäYTTöTARKOITUKSET
· täydennysrehu, kun energiatarve on

tavanomaista suurempi (kasvu, tiineys,
matka- ja urheilukäyttö)

· ainoa väkirehu
· heinän ja säilörehun täydennys
· laihojen hevosten terveellinen lihotus,

ikääntymiseen liittyvä laihtuminen

ANNOSTELU
· hevostyypin ja kulutuksen mukaan:

300–500 g / tavoitepainon 100 kg
· täydennysrehuna: 1,2 kg vastaa n. 1 kg viljaa

Rehun kostuttaminen tai liottaminen on 
yleensä suositeltavaa ahneille, vanhemmille
ja hammasongelmaisille hevosille.

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 10,70 %
Raakarasva 2,70 %
Raakakuitu 25,30 %
Raakatuhka 8,00 %

Kalsium 1,07 %
Fosfori 0,27 %
Magnesium 0,23 %
Kloridi 0,34 %
Natrium 0,03 %
Kalium 1,73 %
Rikki 0,17 %

Tärkkelys 8,00 %
Sokeri 5,20 %
Fruktaani 4,30 %

Sinkki 26,00 mg/kg
Mangaani 90,90 mg/kg 
Kupari 7,33 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg
E-vitamiini 54,90 mg/kg 
Beetakaroteeni 46,50 mg/kg 
Lysiini 0,48 % 
Metioniini 0,16 % 
Kystiini 0,12 % 
Treoniini 0,44 % 

sulava energia 8,60 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 7,30 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 9,40 %
täsm. sulava raakavalkuainen 6,20 %

Maissista käytetään koko kasvi,
joten seos sisältää runsaasti hyvin

sulavaa tärkkelystä ja soveltuu siten
erinomaisesti energianlähteeksi

massaa tarvitseville tai laihoille hevosille

Ei sisällä melassia,
täysin pölytön

Runsaasti proteiinia
sisältävä niittyheinä ja
yritit sisältävät tärkeitä

luonnollisia aineita

Lehtevä alfalfa tarjoaa lihasten
kasvamisen kannalta

välttämättömiä aminohappoja

Pakkaus:
20 kg:n paperisäkki

46

Koko kasvin käytön ansiosta erittäin
strukturoitu rakenne – edistää
hyvää ruoansulatusta

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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KRAFTPAKET
Energian ja suorituskyvyn takana koko kasvin voima

KRAFTPAKET

KOOSTUMUS

· niittyheiniä ja yrttejä
· alfalfa
· kokonaisia maissikasveja

KäYTTöTARKOITUKSET
· täydennysrehu, kun energiatarve on

tavanomaista suurempi (kasvu, tiineys,
matka- ja urheilukäyttö)

· ainoa väkirehu
· heinän ja säilörehun täydennys
· laihojen hevosten terveellinen lihotus,

ikääntymiseen liittyvä laihtuminen

ANNOSTELU
· hevostyypin ja kulutuksen mukaan:

300–500 g / tavoitepainon 100 kg
· täydennysrehuna: 1,2 kg vastaa n. 1 kg viljaa

Rehun kostuttaminen tai liottaminen on 
yleensä suositeltavaa ahneille, vanhemmille
ja hammasongelmaisille hevosille.

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 10,70 %
Raakarasva 2,70 %
Raakakuitu 25,30 %
Raakatuhka 8,00 %

Kalsium 1,07 %
Fosfori 0,27 %
Magnesium 0,23 %
Kloridi 0,34 %
Natrium 0,03 %
Kalium 1,73 %
Rikki 0,17 %

Tärkkelys 8,00 %
Sokeri 5,20 %
Fruktaani 4,30 %

Sinkki 26,00 mg/kg
Mangaani 90,90 mg/kg 
Kupari 7,33 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg
E-vitamiini 54,90 mg/kg 
Beetakaroteeni 46,50 mg/kg 
Lysiini 0,48 % 
Metioniini 0,16 % 
Kystiini 0,12 % 
Treoniini 0,44 % 

sulava energia 8,60 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 7,30 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 9,40 %
täsm. sulava raakavalkuainen 6,20 %

Maissista käytetään koko kasvi,
joten seos sisältää runsaasti hyvin

sulavaa tärkkelystä ja soveltuu siten
erinomaisesti energianlähteeksi

massaa tarvitseville tai laihoille hevosille

Ei sisällä melassia,
täysin pölytön

Runsaasti proteiinia
sisältävä niittyheinä ja
yritit sisältävät tärkeitä

luonnollisia aineita

Lehtevä alfalfa tarjoaa lihasten
kasvamisen kannalta

välttämättömiä aminohappoja

Pakkaus:
20 kg:n paperisäkki
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Koko kasvin käytön ansiosta erittäin
strukturoitu rakenne – edistää
hyvää ruoansulatusta

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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MAISCOBS
mukana kasvien kaikki osat

M A I S CO B S

KOOSTUMUS

· kokonaisia maissikasveja

KäYTTöTARKOITUKSET
· täydennysrehu, kun energiatarve on

tavanomaista suurempi
· täydennysrehu laihoille ja/tai vanhemmille

hevosille 
· ihanteellinen maksa- ja munuaisdieettiin
· kestävyyttä vaativaan työhön

(esim. matka- ja kenttäratsastus)

ANNOSTELU
· hevostyypin ja kulutuksen mukaan:

100–300 g / tavoitepainon 100 kg

Rehun kostuttaminen tai liottaminen on 
yleensä suositeltavaa ahneille, vanhemmille
ja hammasongelmaisille hevosille.

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 6,00 %
Raakarasva 2,30 %
Raakakuitu 18,00 %
Raakatuhka 3,70 %

Kalsium 0,24 %
Fosfori 0,19 %
Magnesium 0,15 %
Kloridi 0,17 %
Natrium <0,01 %
Kalium 1,04 %
Rikki 0,08 %

Tärkkelys 26,00 %
Sokeri 7,40 %
Fruktaani 3,70 %

Sinkki 16,90 mg/kg
Mangaani 61,10 mg/kg 
Kupari <5,00 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg 

Lysiini 0,16 % 
Metioniini 0,1 1 % 
Kystiini 0,09 % 
Treoniini 0,24 % 

sulava energia 10,50 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 9,60 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 4,70 %
täsm. sulava raakavalkuainen 4,00 %

ihanteellinen maksa-
ja munuaisdieettiin

suuri energiatiheys,
pieni valkuaispitoisuus

laihojen, huonosti
syövien hevosten
täydennysrehuksi

lisäenergiaa kestävyyttä
vaativaan työskentelyyn

Pakkaus:
20 kg:n paperisäkki

48

hermostuneille
ja erittäin luonteikkaille
hevosille 

sisältää erityisen runsaasti
raakakuitua, sillä kasvin
kaikki osat käytetään

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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MAISCOBS
mukana kasvien kaikki osat

M A I S CO B S

KOOSTUMUS

· kokonaisia maissikasveja

KäYTTöTARKOITUKSET
· täydennysrehu, kun energiatarve on

tavanomaista suurempi
· täydennysrehu laihoille ja/tai vanhemmille

hevosille 
· ihanteellinen maksa- ja munuaisdieettiin
· kestävyyttä vaativaan työhön

(esim. matka- ja kenttäratsastus)

ANNOSTELU
· hevostyypin ja kulutuksen mukaan:

100–300 g / tavoitepainon 100 kg

Rehun kostuttaminen tai liottaminen on 
yleensä suositeltavaa ahneille, vanhemmille
ja hammasongelmaisille hevosille.

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 6,00 %
Raakarasva 2,30 %
Raakakuitu 18,00 %
Raakatuhka 3,70 %

Kalsium 0,24 %
Fosfori 0,19 %
Magnesium 0,15 %
Kloridi 0,17 %
Natrium <0,01 %
Kalium 1,04 %
Rikki 0,08 %

Tärkkelys 26,00 %
Sokeri 7,40 %
Fruktaani 3,70 %

Sinkki 16,90 mg/kg
Mangaani 61,10 mg/kg 
Kupari <5,00 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg 

Lysiini 0,16 % 
Metioniini 0,1 1 % 
Kystiini 0,09 % 
Treoniini 0,24 % 

sulava energia 10,50 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 9,60 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 4,70 %
täsm. sulava raakavalkuainen 4,00 %

ihanteellinen maksa-
ja munuaisdieettiin

suuri energiatiheys,
pieni valkuaispitoisuus

laihojen, huonosti
syövien hevosten
täydennysrehuksi

lisäenergiaa kestävyyttä
vaativaan työskentelyyn

Pakkaus:
20 kg:n paperisäkki
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hermostuneille
ja erittäin luonteikkaille
hevosille 

sisältää erityisen runsaasti
raakakuitua, sillä kasvin
kaikki osat käytetään

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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G R Ü N H A F E R
Kauraa uudella tavalla

G R Ü N H A F E R

KOOSTUMUS

· vihreä kaura, silputtu

KäYTTöTARKOITUKSET
· väkirehun sijaan
· väkirehun täydennyksenä
· hevosille, joilla on herkkä aineenvaihdunta
· hevosille, joilla on herkkä suolisto
· happo-emästasapainon säätely

ANNOSTELU
· perusrehun lisänä:

100–500 g / tavoitepainon 100 kg
· viljan sijaan: 1,2 kg vastaa n. 1 kg viljaa

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 10,20 %
Raakarasva 2,20 %
Raakakuitu 29,20 %
Raakatuhka 9,50 %

Kalsium 0,34 %
Fosfori 0,35 %
Magnesium 0,20 %
Kloridi 0,22 %
Natrium 0,10 %
Kalium 2,53 %
Rikki 0,19 %

Tärkkelys <1,00 %
Sokeri 2,90 %
Fruktaani 3,40 %

Sinkki 28,50 mg/kg
Mangaani 186 mg/kg 
Kupari 6,57 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg 

Lysiini 0,43 % 
Metioniini 0,15 % 
Kystiini 0,1 1 % 
Treoniini 0,39 % 

sulava energia 6,70 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 5,30 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 8,30 %
täsm. sulava raakavalkuainen 5,80 %

happo-emästasapainon
luonnollinen säätely ei sisällä melassia

ihanteellinen herkälle
aineenvaihdunnalle 

sisältää runsaasti
luonnollisia vitamiineja

ja hivenaineita

runsaasti raakakuitua, alhainen
tärkkelys- ja sokeripitoisuus

Pakkaus:
15 kg:n paali

50

erittäin maukas 

keinokuivattu

viljan sijaan tai pureskeluajan
pidentämiseen 

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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G R Ü N H A F E R
Kauraa uudella tavalla

G R Ü N H A F E R

KOOSTUMUS

· vihreä kaura, silputtu

KäYTTöTARKOITUKSET
· väkirehun sijaan
· väkirehun täydennyksenä
· hevosille, joilla on herkkä aineenvaihdunta
· hevosille, joilla on herkkä suolisto
· happo-emästasapainon säätely

ANNOSTELU
· perusrehun lisänä:

100–500 g / tavoitepainon 100 kg
· viljan sijaan: 1,2 kg vastaa n. 1 kg viljaa

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 10,20 %
Raakarasva 2,20 %
Raakakuitu 29,20 %
Raakatuhka 9,50 %

Kalsium 0,34 %
Fosfori 0,35 %
Magnesium 0,20 %
Kloridi 0,22 %
Natrium 0,10 %
Kalium 2,53 %
Rikki 0,19 %

Tärkkelys <1,00 %
Sokeri 2,90 %
Fruktaani 3,40 %

Sinkki 28,50 mg/kg
Mangaani 186 mg/kg 
Kupari 6,57 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg 

Lysiini 0,43 % 
Metioniini 0,15 % 
Kystiini 0,1 1 % 
Treoniini 0,39 % 

sulava energia 6,70 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 5,30 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 8,30 %
täsm. sulava raakavalkuainen 5,80 %

happo-emästasapainon
luonnollinen säätely ei sisällä melassia

ihanteellinen herkälle
aineenvaihdunnalle 

sisältää runsaasti
luonnollisia vitamiineja

ja hivenaineita

runsaasti raakakuitua, alhainen
tärkkelys- ja sokeripitoisuus

Pakkaus:
15 kg:n paali

50

erittäin maukas 

keinokuivattu

viljan sijaan tai pureskeluajan
pidentämiseen 

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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Kaikki luonnossa
sisältää luonnon voimaa.
Kaikki on luotu yhdestä ainoasta
salaisesta aineesta.

Ralph Waldo Emerson, amerikkalainen filosofi
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LUZ E R N E +
Strukturoitu rehu erikoisominaisuuksilla

LUZ E R N E +

Pakkaus:
15 kg:n paali

KOOSTUMUS

· alfalfa, vihreä kaura
· kylmäpuristettujen öljyjen seos

(pellavansiemen- ja ruistankioöljy)

KäYTTöTARKOITUKSET
· urheilu- ja siitoshevosille, kasvaville hevosille
· tärkkelykselle ja sokerille herkille hevosille
· ahneille hevosille pureskeluajan

pidentämiseksi
· laihojen, huonosti syövien hevosten

täydennysrehuksi, erittäin maukas

ANNOSTELU
· perusrehun lisänä:

100–500 g / tavoitepainon 100 kg
· viljan sijaan: 1,2 kg vastaa n. 1 kg viljaa

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 9,90 %
Raakarasva 2,70 %
Raakakuitu 36,10 %
Raakatuhka 7,30 %

Kalsium 0,79 %
Fosfori 0,30 %
Magnesium 0,19 %
Kloridi 0,12 %
Natrium 0,02 %
Kalium 2,25 %
Rikki 0,12 %

Tärkkelys 4,10 %
Sokeri 3,60 %
Fruktaani 3,40 %

Sinkki 19,70 mg/kg
Mangaani 40,10 mg/kg 
Kupari 5,70 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg
E-vitamiini 24,30 mg/kg 
Beetakaroteeni 25,50 mg/kg 
Lysiini 0,49 %
Metioniini 0,14 %
Kystiini 0,10 %
Treoniini 0,40 %

sulava energia 6,50 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 4,90 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 8,00 %
täsm. sulava raakavalkuainen 6,90 %

ihanteellinen hermostuneille
ja luonteikkaille hevosille

alhainen tärkkelys-,
fruktaani- ja sokeripitoisuus

vihreä kaura sisältää
runsaasti luonnollisia

vitamiineja ja hivenaineita

runsaasti raakakuitua,
keinokuivattu, täysin

pölytön ja hygieeninen

54

ihanteellinen hevosille,
joilla on herkkä
ruoansulatus

baijerilainen alfalfa sisältää
runsaasti välttämättömiä
aminohappoja

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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LUZ E R N E +
Strukturoitu rehu erikoisominaisuuksilla

LUZ E R N E +

Pakkaus:
15 kg:n paali

KOOSTUMUS

· alfalfa, vihreä kaura
· kylmäpuristettujen öljyjen seos

(pellavansiemen- ja ruistankioöljy)

KäYTTöTARKOITUKSET
· urheilu- ja siitoshevosille, kasvaville hevosille
· tärkkelykselle ja sokerille herkille hevosille
· ahneille hevosille pureskeluajan

pidentämiseksi
· laihojen, huonosti syövien hevosten

täydennysrehuksi, erittäin maukas

ANNOSTELU
· perusrehun lisänä:

100–500 g / tavoitepainon 100 kg
· viljan sijaan: 1,2 kg vastaa n. 1 kg viljaa

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 9,90 %
Raakarasva 2,70 %
Raakakuitu 36,10 %
Raakatuhka 7,30 %

Kalsium 0,79 %
Fosfori 0,30 %
Magnesium 0,19 %
Kloridi 0,12 %
Natrium 0,02 %
Kalium 2,25 %
Rikki 0,12 %

Tärkkelys 4,10 %
Sokeri 3,60 %
Fruktaani 3,40 %

Sinkki 19,70 mg/kg
Mangaani 40,10 mg/kg 
Kupari 5,70 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg
E-vitamiini 24,30 mg/kg 
Beetakaroteeni 25,50 mg/kg 
Lysiini 0,49 %
Metioniini 0,14 %
Kystiini 0,10 %
Treoniini 0,40 %

sulava energia 6,50 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 4,90 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 8,00 %
täsm. sulava raakavalkuainen 6,90 %

ihanteellinen hermostuneille
ja luonteikkaille hevosille

alhainen tärkkelys-,
fruktaani- ja sokeripitoisuus

vihreä kaura sisältää
runsaasti luonnollisia

vitamiineja ja hivenaineita

runsaasti raakakuitua,
keinokuivattu, täysin

pölytön ja hygieeninen
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ihanteellinen hevosille,
joilla on herkkä
ruoansulatus

baijerilainen alfalfa sisältää
runsaasti välttämättömiä
aminohappoja

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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LUZERN ECOBS
Perinteinen hevosrehu

LUZERN ECOBS

Pakkaus:
20 kg:n paperisäkki

KOOSTUMUS

· Baijerin Alpeilla viljellyt kokonaiset
alfalfakasvit

KäYTTöTARKOITUKSET
· perusrehun lisänä ja täydennyksenä
· väkirehun tai viljan tilalle
· siitos- ja urheiluhevosten proteiinin

ja energianlähteenä sekä nuorille hevosille
· välttämättömien aminohappojen lähde

ANNOSTELU
· perusrehun täydennys:

300–500 g / tavoitepainon 100 kg
· urheilu- ja siitoshevosten rehuna:

500–800 g / tavoitepainon 100 kg

Rehun kostuttaminen tai liottaminen on
yleensä suositeltavaa ahneille, vanhemmille
ja hammasongelmaisille hevosille.

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 15,90 %
Raakarasva 3,40 %
Raakakuitu 25,00 %
Raakatuhka 10,60 %

Kalsium 1,63 %
Fosfori 0,32 %
Magnesium 0,23 %
Kloridi 0,39 %
Natrium 0,04 %
Kalium 2,30 %
Rikki 0,21 %

Tärkkelys 2,50 %
Sokeri 4,40 %
Fruktaani 3,90 %

Sinkki 27,30 mg/kg
Mangaani 79,60 mg/kg 
Kupari 8,38 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg
E-vitamiini 69,80 mg/kg 
Beetakaroteeni 90,00 mg/kg 
Lysiini 0,80 %
Metioniini 0,23 %
Kystiini 0,17 %
Treoniini 0,70 %

sulava energia 8,40 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 6,60 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 13,10 %
täsm. sulava raakavalkuainen 10,20 %

optimoi kalsium-fosforisuhteen,
jos ruokinnassa on paljon viljaa

ei sisällä melassia,
alhainen tärkkelys-
ja fruktaanipitoisuus

kokonaiset kasvit –
keinokuivattu

tarjoaa laadukasta
proteiinia ja energiaa
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suuri kalsiumpitoisuus
tukee luuston
kehittymistä

sisältää runsaasti luonnollisia
vitamiineja ja kivennäisiä
sekä beetakaroteenia

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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LUZERN ECOBS
Perinteinen hevosrehu

LUZERN ECOBS

Pakkaus:
20 kg:n paperisäkki

KOOSTUMUS

· Baijerin Alpeilla viljellyt kokonaiset
alfalfakasvit

KäYTTöTARKOITUKSET
· perusrehun lisänä ja täydennyksenä
· väkirehun tai viljan tilalle
· siitos- ja urheiluhevosten proteiinin

ja energianlähteenä sekä nuorille hevosille
· välttämättömien aminohappojen lähde

ANNOSTELU
· perusrehun täydennys:

300–500 g / tavoitepainon 100 kg
· urheilu- ja siitoshevosten rehuna:

500–800 g / tavoitepainon 100 kg

Rehun kostuttaminen tai liottaminen on
yleensä suositeltavaa ahneille, vanhemmille
ja hammasongelmaisille hevosille.

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 15,90 %
Raakarasva 3,40 %
Raakakuitu 25,00 %
Raakatuhka 10,60 %

Kalsium 1,63 %
Fosfori 0,32 %
Magnesium 0,23 %
Kloridi 0,39 %
Natrium 0,04 %
Kalium 2,30 %
Rikki 0,21 %

Tärkkelys 2,50 %
Sokeri 4,40 %
Fruktaani 3,90 %

Sinkki 27,30 mg/kg
Mangaani 79,60 mg/kg 
Kupari 8,38 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg
E-vitamiini 69,80 mg/kg 
Beetakaroteeni 90,00 mg/kg 
Lysiini 0,80 %
Metioniini 0,23 %
Kystiini 0,17 %
Treoniini 0,70 %

sulava energia 8,40 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 6,60 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 13,10 %
täsm. sulava raakavalkuainen 10,20 %

optimoi kalsium-fosforisuhteen,
jos ruokinnassa on paljon viljaa

ei sisällä melassia,
alhainen tärkkelys-
ja fruktaanipitoisuus

kokonaiset kasvit –
keinokuivattu

tarjoaa laadukasta
proteiinia ja energiaa

56

suuri kalsiumpitoisuus
tukee luuston
kehittymistä

sisältää runsaasti luonnollisia
vitamiineja ja kivennäisiä
sekä beetakaroteenia

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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Horse Alpin®
Työntekoon tarvitaan voimaa

Horse Alpin®

Pakkaus:
25 kg:n paperisäkki

varovainen puristus säilyttää
ainesosien karkean rakenteen

ei sisällä melassia,
ei lisättyjä puristusapuaineita

vitaminoitu,
mineralisoitu

ei sisällä kauraa
eikä vehnää

pellavansiemen sisältää
välttämättömiä rasvahappoja

ja huolehtii karvan kunnosta
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pellettien halkaisija
8 mm

helposti sulava PRE ALPIN® kuivattu
viherkuitu yhdistettynä lämpökäsiteltyyn
maissiin, ohraan ja pellavansiemeneen

59

KOOSTUMUS

· PRE ALPIN® kuivattu viherkuitu
· maissi
· ohra
· pellavansiemen
· AGROBS® Naturmineral

KäYTTöTARKOITUKSET

· ainoana väkirehuna
· toisen väkirehun sijaan
· jos hevonen ei siedä melassia

ja lisäaineita

ANNOSTELU

· 400–700 g / 100 kg elopainoa
· käytettäessä 700 g / tavoitepainon

100 kg ei tarvita toista kivennäisrehua
· suuret määrät on jaettava päivän

mittaan pienempiin annoksiin

Raakavalkuainen 10,50 %

Raakarasva 3,50 %

Raakakuitu 17,50 %

Raakatuhka 7,70 %

Kalsium 0,65 %

Fosfori 0,29 %

Magnesium 0,23 %

Natrium 0,01 %

Kalium 1,31 %

Tärkkelys 17,10 %

Sokeri 6,40 %

Fruktaani 5,60 %

Lysiini 0,39 % 

Metioniini 0,18 % 

Kystiini 0,13 % 

Treoniini 0,43 % 

sulava energia     10,10 DE MJ/kg

Muuntokelpoinen    8,90 ME MJ/kg
energia

sulava raakavalkuainen       8,50 %

täsm. sulava raakavalkuainen 5,50 %

LISäAINEET:

A-vitamiini 750,00 I.U.

D3-vitamiini 75,00 I.U.

E-vitamiini 67,50 mg/kg

B1-vitamiini 6,75 mg/kg

B2-vitamiini 7,50 mg/kg

B6-vitamiini 3,75 mg/kg

B12-vitamiini 37,50 mcg

Ca-pantotenaatti 9,00 mg/kg

Niasiini 18,00 mg/kg

Koliinikloridi 4,20 mg/kg

Foliini 2,10 mg/kg

Biotiini 150,00 mcg

Rauta 3,00 mg/kg

Kupari 7,50 mg/kg

Mangaani 10,50 mg/kg

Sinkki 60,00 mg/kg

Seleeni 0,15 mg/kg

Koboltti 0,75 mg/kg

Jodi 0,15 mg/kg

Teknologiset lisäaineet:

Piidioksidi 60 mg/kg 

RAVINTOAINEKOOSTUMUS



Horse Alpin®
Työntekoon tarvitaan voimaa

Horse Alpin®

Pakkaus:
25 kg:n paperisäkki

varovainen puristus säilyttää
ainesosien karkean rakenteen

ei sisällä melassia,
ei lisättyjä puristusapuaineita

vitaminoitu,
mineralisoitu

ei sisällä kauraa
eikä vehnää

pellavansiemen sisältää
välttämättömiä rasvahappoja

ja huolehtii karvan kunnosta
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pellettien halkaisija
8 mm

helposti sulava PRE ALPIN® kuivattu
viherkuitu yhdistettynä lämpökäsiteltyyn
maissiin, ohraan ja pellavansiemeneen

59

KOOSTUMUS

· PRE ALPIN® kuivattu viherkuitu
· maissi
· ohra
· pellavansiemen
· AGROBS® Naturmineral

KäYTTöTARKOITUKSET

· ainoana väkirehuna
· toisen väkirehun sijaan
· jos hevonen ei siedä melassia

ja lisäaineita

ANNOSTELU

· 400–700 g / 100 kg elopainoa
· käytettäessä 700 g / tavoitepainon

100 kg ei tarvita toista kivennäisrehua
· suuret määrät on jaettava päivän

mittaan pienempiin annoksiin

Raakavalkuainen 10,50 %

Raakarasva 3,50 %

Raakakuitu 17,50 %

Raakatuhka 7,70 %

Kalsium 0,65 %

Fosfori 0,29 %

Magnesium 0,23 %

Natrium 0,01 %

Kalium 1,31 %

Tärkkelys 17,10 %

Sokeri 6,40 %

Fruktaani 5,60 %

Lysiini 0,39 % 

Metioniini 0,18 % 

Kystiini 0,13 % 

Treoniini 0,43 % 

sulava energia     10,10 DE MJ/kg

Muuntokelpoinen    8,90 ME MJ/kg
energia

sulava raakavalkuainen       8,50 %

täsm. sulava raakavalkuainen 5,50 %

LISäAINEET:

A-vitamiini 750,00 I.U.

D3-vitamiini 75,00 I.U.

E-vitamiini 67,50 mg/kg

B1-vitamiini 6,75 mg/kg

B2-vitamiini 7,50 mg/kg

B6-vitamiini 3,75 mg/kg

B12-vitamiini 37,50 mcg

Ca-pantotenaatti 9,00 mg/kg

Niasiini 18,00 mg/kg

Koliinikloridi 4,20 mg/kg

Foliini 2,10 mg/kg

Biotiini 150,00 mcg

Rauta 3,00 mg/kg

Kupari 7,50 mg/kg

Mangaani 10,50 mg/kg

Sinkki 60,00 mg/kg

Seleeni 0,15 mg/kg

Koboltti 0,75 mg/kg

Jodi 0,15 mg/kg

Teknologiset lisäaineet:

Piidioksidi 60 mg/kg 

RAVINTOAINEKOOSTUMUS



Horse Alpin® SENIOR
Ihanteellinen myös vanhemmille hevosille

Horse Alpin® SENIOR

Pakkaus:
15 kg:n paperisäkki

lämpökäsitellyt maissi-
ja ohrahiutaleet tuovat seokseen

hyödyllistä tärkkelystä
ei sisällä melassia
eikä eteerisiä öljyjä

soveltuu hyvin
hammasongelmaisille,

kuten hevosille,
joilta puuttuu hampaita

tai joiden hampaiden
purupinnat ovat kuluneet 

pellavansiemen
ja pellavansiemenöljy sisältävät

välttämättömiä rasvahappoja
ja energiaa
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täysrehu – täyttää
raakakuidun
ja väkirehun tarpeet 

ei puristettu

PRE ALPIN® kuivattu viherkuitu
sisältää runsaasti raakakuitua
ja toimii laadukkaana heinän
vaihtoehtona

61

KOOSTUMUS

· PRE ALPIN® kuivattu viherkuitu
· maissihiutaleet
· ohrahiutaleet

KäYTTöTARKOITUKSET

· perusrehun lisänä
· perusrehun sijaan – ihanteellinen

nirsoille hevosille 

ANNOSTELU

· käytettäessä 1,5 kg / tavoitepainon 100 kg
ei tarvita toista kivennäisrehua 

Rehun kostuttaminen tai liottaminen on
yleensä suositeltavaa ahneille, vanhemmille
ja hammasongelmaisille hevosille.

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 9,20 %
Raakarasva 3,30 %
Raakakuitu 19,80 %
Raakatuhka 7,80 %

Kalsium 0,59 %
Fosfori 0,26 %
Magnesium 0,21 %
Natrium 0,10 %
Kalium 1,29 %

Tärkkelys 14,40 %
Sokeri 7,40 %
Fruktaani 6,80 %

Lysiini 0,34 %
Metioniini 0,14 %
Kystiini 0,1 1 %
Treoniini 0,36 %

sulava energia 9,70 DE MJ/kg
Muuntokelpoinen energia               8,50 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 7,40 %
täsm. sulava raakavalkuainen 5,20 %

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.



Horse Alpin® SENIOR
Ihanteellinen myös vanhemmille hevosille

Horse Alpin® SENIOR

Pakkaus:
15 kg:n paperisäkki

lämpökäsitellyt maissi-
ja ohrahiutaleet tuovat seokseen

hyödyllistä tärkkelystä
ei sisällä melassia
eikä eteerisiä öljyjä

soveltuu hyvin
hammasongelmaisille,

kuten hevosille,
joilta puuttuu hampaita

tai joiden hampaiden
purupinnat ovat kuluneet 

pellavansiemen
ja pellavansiemenöljy sisältävät

välttämättömiä rasvahappoja
ja energiaa

60

täysrehu – täyttää
raakakuidun
ja väkirehun tarpeet 

ei puristettu

PRE ALPIN® kuivattu viherkuitu
sisältää runsaasti raakakuitua
ja toimii laadukkaana heinän
vaihtoehtona

61

KOOSTUMUS

· PRE ALPIN® kuivattu viherkuitu
· maissihiutaleet
· ohrahiutaleet

KäYTTöTARKOITUKSET

· perusrehun lisänä
· perusrehun sijaan – ihanteellinen

nirsoille hevosille 

ANNOSTELU

· käytettäessä 1,5 kg / tavoitepainon 100 kg
ei tarvita toista kivennäisrehua 

Rehun kostuttaminen tai liottaminen on
yleensä suositeltavaa ahneille, vanhemmille
ja hammasongelmaisille hevosille.

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 9,20 %
Raakarasva 3,30 %
Raakakuitu 19,80 %
Raakatuhka 7,80 %

Kalsium 0,59 %
Fosfori 0,26 %
Magnesium 0,21 %
Natrium 0,10 %
Kalium 1,29 %

Tärkkelys 14,40 %
Sokeri 7,40 %
Fruktaani 6,80 %

Lysiini 0,34 %
Metioniini 0,14 %
Kystiini 0,1 1 %
Treoniini 0,36 %

sulava energia 9,70 DE MJ/kg
Muuntokelpoinen energia               8,50 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 7,40 %
täsm. sulava raakavalkuainen 5,20 %

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.



ST R O H
Kultaista ruokaa

ihanteellinen
pölyherkille hevosille silputtu

keinokuivaus ja sitä seuraava
pölynpoisto takaavat

parhaan laadun 

Pakkaus:
4 kg:n paali
10 kg:n paali

62

ihanteellinen
ylipainoisten eläinten
niukkaenergiseksi
lisärehuksi 

laadukkainta rehuolkea
kaikille eläimille

erittäin alhainen
valkuaispitoisuus –

runsasenergisen rehun
tasapainottamiseen 

ST R O H

KOOSTUMUS

· ohra- ja vehnäolki,
silputtu ja keinokuivattu

KäYTTöTARKOITUKSET

· perusrehun täydennys 
· niukkaenerginen aktivointirehu 
· jos oljen kanssa annetaan muuta rehua,

olki varmistaa heinän, ruohon ja väkirehun
riittävän pureskeluajan

ANNOSTELU

· päivittäin enint. 500 g / tavoitepainon 100 kg
· pelkän oljen käyttöä rehuna ilman

heinän/säilörehun antamista samanaikaisesti 
ei suositella 

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 4,00 %
Raakarasva 1,60 %
Raakakuitu 39,40 %
Raakatuhka 5,90 %

Kalsium 0,37 %
Fosfori 0,19 %
Magnesium 0,06 %
Kloridi 0,12 %
Natrium <0,01 %
Kalium 1,20 %

Tärkkelys <1,00 %
Sokeri 0,50 %
Fruktaani 2,60 %

Sinkki 8,07 mg/kg
Mangaani 24,70 mg/kg 
Kupari 2,78 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg 

Lysiini 0,17 %
Metioniini 0,06 %
Kystiini 0,06 %
Treoniini 0,18 %

sulava energia 6,00 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 4,90 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 3,00 %
täsm. sulava raakavalkuainen 1,80 %

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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ST R O H
Kultaista ruokaa

ihanteellinen
pölyherkille hevosille silputtu

keinokuivaus ja sitä seuraava
pölynpoisto takaavat

parhaan laadun 

Pakkaus:
4 kg:n paali
10 kg:n paali
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ihanteellinen
ylipainoisten eläinten
niukkaenergiseksi
lisärehuksi 

laadukkainta rehuolkea
kaikille eläimille

erittäin alhainen
valkuaispitoisuus –

runsasenergisen rehun
tasapainottamiseen 

ST R O H

KOOSTUMUS

· ohra- ja vehnäolki,
silputtu ja keinokuivattu

KäYTTöTARKOITUKSET

· perusrehun täydennys 
· niukkaenerginen aktivointirehu 
· jos oljen kanssa annetaan muuta rehua,

olki varmistaa heinän, ruohon ja väkirehun
riittävän pureskeluajan

ANNOSTELU

· päivittäin enint. 500 g / tavoitepainon 100 kg
· pelkän oljen käyttöä rehuna ilman

heinän/säilörehun antamista samanaikaisesti 
ei suositella 

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 4,00 %
Raakarasva 1,60 %
Raakakuitu 39,40 %
Raakatuhka 5,90 %

Kalsium 0,37 %
Fosfori 0,19 %
Magnesium 0,06 %
Kloridi 0,12 %
Natrium <0,01 %
Kalium 1,20 %

Tärkkelys <1,00 %
Sokeri 0,50 %
Fruktaani 2,60 %

Sinkki 8,07 mg/kg
Mangaani 24,70 mg/kg 
Kupari 2,78 mg/kg 
Seleeni <0,10 mg/kg 

Lysiini 0,17 %
Metioniini 0,06 %
Kystiini 0,06 %
Treoniini 0,18 %

sulava energia 6,00 DE MJ/kg
muuntokelpoinen energia 4,90 ME MJ/kg
sulava raakavalkuainen 3,00 %
täsm. sulava raakavalkuainen 1,80 %

Analysoidut arvot ovat luontaisesti esiintyviä arvoja.
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KYLVÖSIEMENET
Baijerin Alppien lajirikkaus omille laitumillesi
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PRE ALPIN® SAATGUT
Alppien lajien moninaisuus

Baijerin Alpeilla kasvaa aivan
ainutlaatuinen alppiheinien ja 
-yrttien sekoitus. AGROBS® on
kehittänyt tämän lajirunsauden
pohjalta erityisesti hevosten
laitumille tarkoitetun
kylvösiemenseoksen.
Se perustuu pitkien ja lyhyiden
heinien tasapaiseen seokseen,
jota on täydennetty tärkeillä ja
maukkailla yrteillä.

KOOSTUMUS
Nurmipuntarpää, punanata,
nurminata, niittynurmikka,
koiranheinä, ruokonata,
heinäkaura, nurmipuntarpää,
saksalainen raiheinä, keltakaura,
kumina, tilli, pukinjuuri, villipersilja,
salaattisikuri, palsternakka,
siankärsämö, heinäratamo,
villiporkkana 

Hoitovihje:
kohtalainen sopiva lannoitus 
Kylvömäärä:
laitumen perustaminen 30 kg/ha
täydennyskylvö 10 kg/ha
Kylvöajankohta:
aikaisin keväällä tai syksyllä
(lokakuun alussa)
Niitto, kun ensimmäisen
kasvuston korkeus on 15–20 cm
Kylvösyvyys: n. 1 cm
Elinikä: monivuotinen (jopa 6 vuotta)

10 kg:n paperisäkki

SENSITIV-KYLVÖSIEMEN
Vähemmän fruktaania sisältävä
laitumen täydennyskylvöseos

Tämä sekoitus sisältää valikoituja
heiniä, joissa on tavanomaista
vähemmän fruktaania, kuten
punanata ja timotei. Alhainen
fruktaanipitoisuus voi auttaa
pienentämään kaviokuumeen
riskiä.

KOOSTUMUS
Timotei, koiranheinä, nurminata,
niittynurmikka, nurmipuntarpää,
keltakaura, punanata 

Hoitovihje:
kohtalainen sopiva lannoitus 
Kylvömäärä:
laitumen perustaminen 40 kg/ha
täydennyskylvö 10–20 kg/ha
Kylvöajankohta:
aikaisin keväällä tai syksyllä
(lokakuun alussa)
Niitto, kun ensimmäisen kasvuston
korkeus on 15–20 cm
Kylvösyvyys: n. 1 cm
Elinikä: monivuotinen (jopa 6 vuotta)

10 kg:n paperisäkki

KRÄUTERMIX
(YRTTISEKOITUS) 
Yrttisiemen hevosten laitumille

AGROBSin Kräutermix on
valikoitujen yrtinsiementen seos
Yrttien luonnollinen kivennäispitoi-
suus ja maku, terveelliset ja vaikut-
tavat aineet voivat edistää ja tukea
eläinten terveyttä luonnollisesti.
Lisäksi ne maistuvat herkulliselta.

KOOSTUMUS
Pukinjuuri, kumina, heinäratamo,
villiporkkana, salaattisikuri, fenkoli 

Hoitovihje:
kohtalainen sopiva lannoitus 
Kylvömäärä: 1–2 kg/ha
Kylvöajankohta:
aikaisin keväällä tai syksyllä
(lokakuun alussa)
Niitto, kun ensimmäisen kasvuston
korkeus on 15–20 cm
Kylvösyvyys: n. 1 cm
Elinikä: monivuotinen (jopa 6 vuotta)

1 kg:n pussi

valikoitu sekoitus hevosten ruokin-
taan sopivia pitkiä ja lyhyitä heiniä

Hevosten laitumella on monta tehtävää. Se on hevo-
selle tärkeä ravinnon lähde, ja toisaalta juoksevan pa-
koeläimen olinpaikka.
AGROBS® on valikoinut siemensekoituksiinsa sopivat
heinät ja yrtit näihin tärkeisiin tarpeisiin vastaamiseksi.
Monia laitumia laidunnetaan tehokkaasti. Seurauk-
sena voi olla paikoin laajojakin tallausvaurioita ja ruo-
kintapohjan huononeminen. Lisäksi voi ilmaantua

valikoituja, vaihtelevia heiniä
ja yrttejä

sertifioitua, Baijerissa
viljeltyä kylvösiementä

ei-toivottuja ja hankalasti hävitettäviä rikkakasveja,
kuten hierakkoja, ohdakkeita tai leinikkiä. Laitumia
täytyykin hoitaa ja kunnostaa säännöllisesti, jotta he-
voset saavat niiltä hyvää ravintoa. Tämä kattaa myös
säännöllisen lisäkylvön, etenkin aukkopaikkojen tai
erittäin tyhjäksi syötyjen kohtien osalta. 
AGROBS® tarjoaa kolme erilaista, valikoitua hevoslai-
tumille sopivaa seosta.

3 sekoitusta tarpeen mukaan: -
PRE ALPIN® Kylvösiemenet
- hevossekoitus ‘Sensitiv’
- yrttisekoitus

ihanteellinen useimmille
alueille

ei sisällä suurituottoisia
heiniä 

ihanteellinen laidunkäyttöön
ja heinän tuotantoon
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Kylvöajankohta:
aikaisin keväällä tai syksyllä
(lokakuun alussa)
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Timotei, koiranheinä, nurminata,
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NATURMINERAL
Luonnollinen kivennäisten lähde

NATU R M I N E RAL

Pakkaus:
3 kg:n sanko
10 kg:n sanko
25 kg:n paperisäkki

sisältää kaikki elintärkeät
kivennäiset, vitamiinit

ja hivenaineet
ei sisällä viljaa
eikä melassia

oikea kalsium-fosforisuhde

sopii matalan tärkkelys-
ja sokeripitoisuuden ansiosta
erityisesti hevosille, joilla on

aineenvaihduntaongelmia

68

orgaanisten
ja epäorgaanisten
hivenaineiden
tasapainoinen yhdistelmä

niukka annostelu

perustuu tunnettuun PRE ALPIN®

kuivattuun viherkuituun 

KOOSTUMUS

· PRE ALPIN® kuivattu viherkuitu

· dikalsiumfosfaatti, kivennäisperäinen

· merileväkalkki

· omenan puristusjäämä

· pellavansiemen

· suola

· magnesiumfumaraatti

· magnesiumoksidi

· öljysekoitus (pellavansiemen,

auringonkukansiemen, ryytineito)

· merileväjauhe

· oluthiiva ja oluthiivauute

· omenasiirappi

KäYTTöTARKOITUKSET

· tärkeiden kivennäisten, vitamiinien

ja hivenaineiden päivittäinen saanti

· ihanteellinen herkälle

aineenvaihdunnalle 

ANNOSTELU

· 10–15 g / 100 kg elopainoa päivässä

(600 kg:n painoinen hevonen = 60–90 g)

Raakavalkuainen 7,40 %

Raakarasva 7,40 %

Raakakuitu 9,00 %

Raakatuhka 45,00 %

Suolahappoon 5,00 %
liukenematon tuhka

Kalsium 7,70 %

Fosfori 2,50 %

Magnesium 1,70 %

Natrium 3,80 %

Tärkkelys 3,60 %

Sokeri 3,40 %

LISäAINEET:

A-vitamiini 50.000 I.U.

D3-vitamiini 5.000 I.U.

E-vitamiini 4.500 mg/kg

B1-vitamiini 450 mg/kg

B2-vitamiini 500 mg/kg

B6-vitamiini 250 mg/kg

B12-vitamiini 2.500 mcg

Ca-pantotenaatti 600,00 mg/kg

Niasiini 1.200 mg/kg

Koliinikloridi 280 mg/kg

69

Foliini 140 mg/kg 

Biotiini 10.000 mcg

Rauta** 200 mg/kg 

Kupari*+** 450 mg/kg 

Mangaani*+** 700 mg/kg 

Sinkki*+** 4.000 mg/kg 

Seleeni* 10 mg/kg 

Koboltti** 50 mg/kg 

Jodi** 10 mg/kg 

Teknologiset lisäaineet:

Piidioksidi 4.000 mg/kg

*orgaaninen

**epäorgaaninen  

Sopiva kivennäisten saanti
on hevosten

ruokinnan perusta.

R AV I N TOA I N E KO O S T U M U S
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R AV I N TOA I N E KO O S T U M U S



WEIDEMINERAL- COBS
Ihanteellinen laidunkaudelle

WE I D E M I N E RAL- COBS

Pakkaus:
3 kg:n sanko
10 kg:n sanko
25 kg:n paperisäkki

KOOSTUMUS

· PRE ALPIN® kuivattu viherkuitu
· dikalsiumfosfaatti, kivennäisperäinen
· merileväkalkki
· omenan puristusjäämä
· pellavansiemen
· suola
· chlorellalevät
· magnesiumfumaraatti
· magnesiumoksidi
· hampunsiemen
· öljysekoitus (pellavansiemen,

auringonkukansiemen, ryytineito)
· punajuuri
· maarianohdake
· oluthiiva ja oluthiivauutteet
· omenasiirappi

KäYTTöTARKOITUKSET
· tärkeiden kivennäisten, vitamiinien

ja hivenaineiden päivittäinen saanti
· ihanteellinen herkälle aineenvaihdunnalle 
· ihanteellinen ylipainoisten hevosten herkkuja 

korvaamaan

ANNOSTELU
· 10–15 g / 100 kg elopainoa päivässä

Päivittäinen annos: 2–3 pellettiä /
100 paino-kg (1 pelletti = n. 5 g)

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 7,40 %
Raakarasva 7,40 %
Raakakuitu 9,00 %
Raakatuhka 45,00 %
Suolahappoon liukenematon tuhka          4,00 %

Kalsium 7,70 %
Fosfori 2,50 %
Magnesium 1,70 %
Natrium 3,80 %

Tärkkelys 3,60 %
Sokeri 3,40 %

LISäAINEET:
Rauta** 200 mg/kg
Kupari*+** 500 mg/kg
Mangaani*+** 700 mg/kg 
Sinkki*+** 4.000 mg/kg
Seleeni* 10 mg/kg 
Koboltti** 50 mg/kg 
Jodi** 10 mg/kg 

Teknologiset lisäaineet:

Piidioksidi 4.000 mg/kg

*orgaaninen

**epäorgaaninen  

sisältää kaikki elintärkeät
kivennäiset,

vitamiinit ja hivenaineet
ei sisällä viljaa
eikä melassia

pieni ruokintamäärä,
käytännössä herkkupaloina

oikea kalsium-fosforisuhde

sopii matalan tärkkelys-
ja sokeripitoisuuden ansiosta
erityisesti hevosille, joilla on

aineenvaihduntaongelmia
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ei sisällä keinotekoisia
vitamiinilisiä

orgaanisten
ja epäorgaanisten
hivenaineiden
tasapainoinen yhdistelmä

Perustuu tunnettuun PRE ALPIN®

kuivattuun viherkuituun
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SENIORMINERAL
Täydellinen rehu vanhemmille hevosille

SENIORMINERAL

KOOSTUMUS

· PRE ALPIN® kuivattu viherkuitu
· alfalfakuitu
· pellavansiemenkakut
· oluthiiva ja oluthiivauutteet
· öljysekoitus (pellavansiemen,

auringonkukansiemen, ryytineito)
· porkkana
· punajuuri
· ruusunmarja
· merileväjauhe
· omenan puristusjäämä

KäYTTöTARKOITUKSET

· tärkeiden kivennäisten, vitamiinien,
hivenaineiden ja aminohappojen
päivittäinen saanti

· vanhoille ja ikääntyville hevosille
· myös lisääntyneeseen kulutukseen 

(esim. kasvuvaihe, treenaukseen tai 
runsaaseen käyttöön liittyvä
lisääntynyt kulutus) 

· ihanteellinen herkälle
aineenvaihdunnalle

ANNOSTELU

· 10–15 g / 100 kg elopainoa päivässä 
(600 kg:n painoinen hevonen = 60–90 g)

Raakavalkuainen 10,00 %
Raakarasva 4,50 %
Raakakuitu 8,00 %
Raakatuhka 45,00 %
Suolahappoon  2,20 %
liukenematon tuhka

Kalsium 13,50 %
Fosfori 6,00 %
Magnesium 1,50 %
Kloridi 0,12 %
Natrium 0,30 %

Tärkkelys 0,90 %
Sokeri 2,10 %

Lysiini 2,80 %
Metioniini 2,50 %
Kystiini 0,10 %
Treoniini 0,30 %

LISäAINEET:
A-vitamiini 100.000 I.U.
D3-vitamiini 10.000 I.U.
C-vitamiini 20.000 mg/kg
E-vitamiini 15.000 mg/kg
B1-vitamiini 900 mg/kg
B2-vitamiini 600 mg/kgihanteellinen hevosille,

joilla on herkkä aineenvaihdunta
(esim. hevosen Cushingin tauti,

metabolinen oireyhtymä,
kaviokuume ja PSSM)

pellavansiemenkakut, oluthiiva
ja valikoidut öljyt edistävät ruoansulatusta

ja pitävät karvan kunnossa
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orgaanisten
ja epäorgaanisten
hivenaineiden
tasapainoinen yhdistelmä

seleeni, E-vitamiini
ja välttämättömät aminohapot
tukevat aineenvaihduntaa
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perustuu tunnettuun
PRE ALPIN® kuivattuun

viherkuituun

sisältää runsaasti
välttämättömiä
aminohappoja,

tukee lihasten kehitystä
ja pysymistä kunnossa

Ei sisällä melassia,
matala sokeripitoisuus

B6-vitamiini 600 mg/kg
B12-vitamiini 3.000 mcg
Koliinikloridi 500 mg/kg
Foliini 200 mg/kg 
Biotiini 15.000 mcg
Rauta*+** 500 mg/kg 
Kupari*+** 1.000 mg/kg 
Mangaani*+** 1.500 mg/kg 
Sinkki*+** 6.000 mg/kg 
Seleeni*+** 15 mg/kg
Koboltti** 50 mg/kg  
Jodi** 10 mg/kg 

*orgaaninen

**epäorgaaninen 

Sopiva kivennäisten saanti
on hevosten ruokinnan perusta.

Kivennäisrehuseoksemme
sisältävät tärkeitä, helposti
imeytyviä aineita ja edistävät
terveyttä sekä hyvinvointia. 

R AV I N TOA I N E KO O S T U M U S

Pakkaus:
3 kg:n sanko
10 kg:n sanko
25 kg:n paperisäkki



SENIORMINERAL
Täydellinen rehu vanhemmille hevosille

SENIORMINERAL

KOOSTUMUS
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· omenan puristusjäämä

KäYTTöTARKOITUKSET
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runsaaseen käyttöön liittyvä
lisääntynyt kulutus) 

· ihanteellinen herkälle
aineenvaihdunnalle
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· 10–15 g / 100 kg elopainoa päivässä 
(600 kg:n painoinen hevonen = 60–90 g)
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Raakatuhka 45,00 %
Suolahappoon  2,20 %
liukenematon tuhka

Kalsium 13,50 %
Fosfori 6,00 %
Magnesium 1,50 %
Kloridi 0,12 %
Natrium 0,30 %

Tärkkelys 0,90 %
Sokeri 2,10 %

Lysiini 2,80 %
Metioniini 2,50 %
Kystiini 0,10 %
Treoniini 0,30 %

LISäAINEET:
A-vitamiini 100.000 I.U.
D3-vitamiini 10.000 I.U.
C-vitamiini 20.000 mg/kg
E-vitamiini 15.000 mg/kg
B1-vitamiini 900 mg/kg
B2-vitamiini 600 mg/kgihanteellinen hevosille,

joilla on herkkä aineenvaihdunta
(esim. hevosen Cushingin tauti,

metabolinen oireyhtymä,
kaviokuume ja PSSM)

pellavansiemenkakut, oluthiiva
ja valikoidut öljyt edistävät ruoansulatusta

ja pitävät karvan kunnossa
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perustuu tunnettuun
PRE ALPIN® kuivattuun

viherkuituun

sisältää runsaasti
välttämättömiä
aminohappoja,

tukee lihasten kehitystä
ja pysymistä kunnossa

Ei sisällä melassia,
matala sokeripitoisuus

B6-vitamiini 600 mg/kg
B12-vitamiini 3.000 mcg
Koliinikloridi 500 mg/kg
Foliini 200 mg/kg 
Biotiini 15.000 mcg
Rauta*+** 500 mg/kg 
Kupari*+** 1.000 mg/kg 
Mangaani*+** 1.500 mg/kg 
Sinkki*+** 6.000 mg/kg 
Seleeni*+** 15 mg/kg
Koboltti** 50 mg/kg  
Jodi** 10 mg/kg 

*orgaaninen

**epäorgaaninen 

Sopiva kivennäisten saanti
on hevosten ruokinnan perusta.

Kivennäisrehuseoksemme
sisältävät tärkeitä, helposti
imeytyviä aineita ja edistävät
terveyttä sekä hyvinvointia. 

R AV I N TOA I N E KO O S T U M U S

Pakkaus:
3 kg:n sanko
10 kg:n sanko
25 kg:n paperisäkki
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SELEN PUR
Kohdennettu lisäravinne seleenipuutoksen hoitoon

Pakkaus: 
700 g:n purkki

ZINK PUR
Kohdennettu sinkkilisä ihon, karvan ja immuunijärjestelmän hyvinvointiin

sisältää imeytymistä
tehostavaa E-vitamiinia

ei sisällä viljaa eikä melassia,
ihanteellinen herkälle
aineenvaihdunnalle

nopeasti vaikuttavan
natriumselenaatin
ja orgaanisen sidotun
seleenin tehokas yhdistelmä

kätevä pellettimuoto
ja herkullinen seos, joka sisältää

Prenatura® kuivattua viherkuitua
ja pellavansiementä

KOOSTUMUS
· Prenatura® kuivattu viherkuitu
· pellavansiemen

KäYTTöTARKOITUKSET
· kohdennetusti seleenipuutoksen hoitoon
· lihasten aineenvaihdunnan edistämiseen
· immuunijärjestelmän tueksi

ANNOSTELU
· 5 g / 100 kg elopainoa päivässä

Suuret hevoset: 30 g päivässä (600 kg:n 
painoiselle)
Pienet hevoset: 20 g päivässä
(400 kg:n painoiselle)
(1 kukkurallinen mitta = n. 20 g)

HUOM
Tämä lisärehu sisältää seleeniä enemmän
kuin täysrehu. Noudata sen vuoksi edellä
esitettyä ANNOSTELUA. Pyydä tarvittaessa
eläinlääkäriltä ohjeita yliannostuksen
välttämiseksi. Ei tarkoitettu jatkuvaan
käyttöön. 

RAVINTOAINEKOOSTUMUS
Raakavalkuainen 7,90 %
Raakarasva 1,50 %
Raakakuitu 20,30 %
Raakatuhka 8,30 %
Seleeni orgaaninen 20 mg/kg 
Natriumseleniitti epäorgaaninen   20 mg/kg 
E-vitamiini 50.000 mg/kg

Pakkaus: 
800 g:n purkki

tarkoitettu käytettäväksi
kuurina karvanvaihdon aikaan

keväällä ja syksyllä 

ei sisällä viljaa eikä melassia,
ihanteellinen herkälle
aineenvaihdunnalle

puhdasta orgaanista
sidottua sinkkiä

kätevä pellettimuoto
ja herkullinen seos, joka sisältää

Prenatura® kuivattua viherkuitua
ja pellavansiementä

KOOSTUMUS
· Prenatura® kuivattu viherkuitu
· pellavansiemen

KäYTTöTARKOITUKSET
· kohdennetusti sinkinpuutoksen hoitoon 
· ihon, karvan ja kavioiden hyväksi
· immuunijärjestelmää tukemaan

ANNOSTELU
· Suuret hevoset: 30 g päivässä

(600 kg:n painoiselle)
Pienet hevoset: 20 g päivässä
(400 kg:n painoiselle)
(1 tasainen mitta = n. 20 g)

HUOM
Tämä lisärehu sisältää sinkkiä enemmän
kuin täysrehu. Noudata sen vuoksi edellä
esitettyä ANNOSTELUA.

R AV I N T O A I N E K O O S T U M U S
Raakavalkuainen 8,80 %
Raakarasva 1,70 %
Raakakuitu 23,20 %
Raakatuhka 9,30 %

Sinkki orgaaninen 12.000 mg/kg 
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SELEN PUR
Kohdennettu lisäravinne seleenipuutoksen hoitoon

Pakkaus: 
700 g:n purkki

ZINK PUR
Kohdennettu sinkkilisä ihon, karvan ja immuunijärjestelmän hyvinvointiin

sisältää imeytymistä
tehostavaa E-vitamiinia

ei sisällä viljaa eikä melassia,
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aineenvaihdunnalle

nopeasti vaikuttavan
natriumselenaatin
ja orgaanisen sidotun
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ANNOSTELU
· 5 g / 100 kg elopainoa päivässä
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Pienet hevoset: 20 g päivässä
(400 kg:n painoiselle)
(1 kukkurallinen mitta = n. 20 g)

HUOM
Tämä lisärehu sisältää seleeniä enemmän
kuin täysrehu. Noudata sen vuoksi edellä
esitettyä ANNOSTELUA. Pyydä tarvittaessa
eläinlääkäriltä ohjeita yliannostuksen
välttämiseksi. Ei tarkoitettu jatkuvaan
käyttöön. 

RAVINTOAINEKOOSTUMUS
Raakavalkuainen 7,90 %
Raakarasva 1,50 %
Raakakuitu 20,30 %
Raakatuhka 8,30 %
Seleeni orgaaninen 20 mg/kg 
Natriumseleniitti epäorgaaninen   20 mg/kg 
E-vitamiini 50.000 mg/kg

Pakkaus: 
800 g:n purkki

tarkoitettu käytettäväksi
kuurina karvanvaihdon aikaan

keväällä ja syksyllä 

ei sisällä viljaa eikä melassia,
ihanteellinen herkälle
aineenvaihdunnalle

puhdasta orgaanista
sidottua sinkkiä

kätevä pellettimuoto
ja herkullinen seos, joka sisältää

Prenatura® kuivattua viherkuitua
ja pellavansiementä

KOOSTUMUS
· Prenatura® kuivattu viherkuitu
· pellavansiemen

KäYTTöTARKOITUKSET
· kohdennetusti sinkinpuutoksen hoitoon 
· ihon, karvan ja kavioiden hyväksi
· immuunijärjestelmää tukemaan

ANNOSTELU
· Suuret hevoset: 30 g päivässä

(600 kg:n painoiselle)
Pienet hevoset: 20 g päivässä
(400 kg:n painoiselle)
(1 tasainen mitta = n. 20 g)

HUOM
Tämä lisärehu sisältää sinkkiä enemmän
kuin täysrehu. Noudata sen vuoksi edellä
esitettyä ANNOSTELUA.

R AV I N T O A I N E K O O S T U M U S
Raakavalkuainen 8,80 %
Raakarasva 1,70 %
Raakakuitu 23,20 %
Raakatuhka 9,30 %

Sinkki orgaaninen 12.000 mg/kg 
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SPURENELEMENTE PUR
Kohdennettu hivenainelisä

Pakkaus: 
800 g:n purkki

luonnollinen ja puhdas
KOOSTUMUS perustuu

keinokuivattuihin heiniin
ja yrtteihin

orgaanisten ja epäorgaanisten
hivenaineiden tasapainoinen
yhdistelmä

ei lisättyä sokeria, aromeja tai
säilytysaineita

varmistaa moniin tärkeisiin
aineenvaihduntatoimintoihin
tarvittavien välttämättömien
hivenaineiden saannin

ei sisällä viljaa,
ihanteellinen myös hevosille,

joilla on herkkä aineenvaihdunta

KOOSTUMUS
· Prenatura® kuivattu viherkuitu
· pellavansiemen

KäYTTöTARKOITUKSET
· kohdennetusti hivenainepuutoksen

hoitoon · sairauden jälkeen toipumisen
tueksi

· kasvaneen tarpeen kattamiseen
(esim. kasvuikä, lisääntynyt urheilukäyttö, 
stressi, krooniset sairaudet) 

ANNOSTELU
· 5 g / 100 paino-kg päivässä

Suuret hevoset: 30 g päivässä
(600 kg:n painoiselle)
Pienet hevoset: 20 g päivässä
(400 kg:n painoiselle)
(1 tasainen mitta = n. 20 g)

HUOM
Tämä lisärehu sisältää hivenaineita enemmän
kuin täysrehu. Noudata sen vuoksi edellä
esitettyä ANNOSTELUA Ravitsemusasiantunti-
jamme antavat mielellään neuvoja ja ohjeita. 

RAVINTOAINEKOOSTUMUS
Raakavalkuainen 12,60 %
Raakarasva 2,60 %
Raakakuitu 20,10 %
Raakatuhka 14,60 %
Sinkki, orgaaninen 10.000 mg/kg
Aminohappo-Mn-kelaatti-hydraatti 1.500 mg/kg
orgaaninen
Kupari, orgaaninen 1.200 mg/kg
Koboltti, epäorgaaninen  50 mg/kg
Seleeni, orgaaninen 10 mg/kg 
Natriumseleniitti, epäorgaaninen  10 mg/kg 
Jodi, epäorgaaninen 10 mg/kg
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BAVARIA STEINSALZ 
Baijerin vuorten luolista saatu luonnollinen vuorisuola 

Pakkaus: 5 – 5,5 kg/laatikko, 25 kg:n juuttisäkki

sisältää natriumkloridia
ja paljon muita luonnollisia

kivennäisiä

100 % luonnollinen 

erittäin säänkestävä,
voidaan käyttää sekä tallissa
että laitumella

Baijerin kuuluisasta
Berchtesgadenin
suolakaivoksesta

Hevosten täytyy saada suolaa säännöllisesti.
Esimerkiksi suolakivenä tarjottava suola voi
korvata elektrolyyttien kulutusta.
Bavaria Steinsalz estää luonnollisella tavalla
elektrolyyttien, natriumin ja kloridin puutosta
Bavaria Steinsalz on täysin luonnollista,
Baijerin vuorten luolista saatua suolaa.
Se on ollut vuoristossa miljoonien vuosien
ajan suojassa nykypäivän ympäristön vaiku-
tuksilta. Sitä louhitaan AGROBSille käsin ja
kestävästi Salzbergwerk Berchtesgadenissa.
Toisin kuin teollisesti valmistetut suolat, tämä
käsittelemätön vuorisuola sisältää runsaasti
luonnollisia kivennäisiä ja tarjoaa ekologisen
ja alueellisen vaihtoehdon kaukomailta tuo-
duille suolakiville.

kestävästi louhittu,
käsin työstetty 

lyhyen kuljetusmatkan
ansiosta ekologisesti

kestävä

KOOSTUMUS

· 100 % luonnollinen vuorisuola
· ravintoainekoostumus: 35 % natriumia

KäYTTöTARKOITUKSET

· natriumkloridin antamiseen tarpeen 
mukaan

· elektrolyyttitasapainon säätelyyn

ANNOSTELU

· tarjotaan vapaasti saataville;
pidettävä kuitenkin poissa varsojen
ja nuorten hevosten ulottuvilta
liiallisen saannin estämiseksi
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SPURENELEMENTE PUR
Kohdennettu hivenainelisä

Pakkaus: 
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luonnollinen ja puhdas
KOOSTUMUS perustuu

keinokuivattuihin heiniin
ja yrtteihin

orgaanisten ja epäorgaanisten
hivenaineiden tasapainoinen
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hivenaineiden saannin

ei sisällä viljaa,
ihanteellinen myös hevosille,

joilla on herkkä aineenvaihdunta

KOOSTUMUS
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tueksi

· kasvaneen tarpeen kattamiseen
(esim. kasvuikä, lisääntynyt urheilukäyttö, 
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ANNOSTELU
· 5 g / 100 paino-kg päivässä

Suuret hevoset: 30 g päivässä
(600 kg:n painoiselle)
Pienet hevoset: 20 g päivässä
(400 kg:n painoiselle)
(1 tasainen mitta = n. 20 g)

HUOM
Tämä lisärehu sisältää hivenaineita enemmän
kuin täysrehu. Noudata sen vuoksi edellä
esitettyä ANNOSTELUA Ravitsemusasiantunti-
jamme antavat mielellään neuvoja ja ohjeita. 
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Raakavalkuainen 12,60 %
Raakarasva 2,60 %
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Sinkki, orgaaninen 10.000 mg/kg
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Koboltti, epäorgaaninen  50 mg/kg
Seleeni, orgaaninen 10 mg/kg 
Natriumseleniitti, epäorgaaninen  10 mg/kg 
Jodi, epäorgaaninen 10 mg/kg
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Hevosten täytyy saada suolaa säännöllisesti.
Esimerkiksi suolakivenä tarjottava suola voi
korvata elektrolyyttien kulutusta.
Bavaria Steinsalz estää luonnollisella tavalla
elektrolyyttien, natriumin ja kloridin puutosta
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· natriumkloridin antamiseen tarpeen 
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· tarjotaan vapaasti saataville;
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ja nuorten hevosten ulottuvilta
liiallisen saannin estämiseksi



Erityinen tapa palkita

WiesenBussi

Pakkaus:
1 kg:n pussi

10 kg:n sanko
25 kg:n paperisäkki

heinät ja yrtit muodostavat
WiesenBussin terveellisen

perustan – juurekset
ja hedelmät viimeistelevät

luonnollisen ja
lajinmukaisen herkun

alhainen
tärkkelys- ja fruktaanipitoisuus

helppo annostella

terveellinen vaihtoehto,
ei sisällä arominvahventeita
eikä keinotekoisia lisäaineita

ei sisällä viljaa,
ihanteellinen herkälle
aineenvaihdunnalle

KOOSTUMUS

· PRE ALPIN® kuivattu viherkuitu
· sokerijuurikasleike, palsternakka, porkkana
· omenakuitu
· mallashiivauute
· yrtit (maarianohdake, mustikanlehdet,

ruusunmarja, lutukka, nokkonen)
· pellavansiemen-/auringonkukansiemenöljy,

kylmäpuristettu 
· merileväkalkki
· punajuuri ja hunaja 

RAVINTOAINEKOOSTUMUS

Raakavalkuainen 9,60 %
Raakarasva 3,20 %
Raakakuitu 19,50 %
Raakatuhka 9,00 %
Kalsium 2,20 %
Fosfori 0,40 %
Natrium 0,08 %
Tärkkelys 3,70 %
Sokeri 5,80 %

80 81

Parhaille ystävillemme – koko elämän ajan

KäYTTöTARKOITUKSET

· tavallisten herkkupalojen terveellisempi vaihtoehto
· ihanteelliset herkkupalat myös ylipainoisille poneille ja hevosille määrää pienentäen
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Miten ruokin hevostani oikein?
Sopiiko rehun koostumus hevoseni tarpeisiin?
Hevosen terveelliseen ja lajinmukaiseen ruokintaan liittyy paljon kysymyksiä
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Ruokintaohjeet

Terveeseen hevosenelämään



Miten ruokin hevostani oikein?
Sopiiko rehun koostumus hevoseni tarpeisiin?
Hevosen terveelliseen ja lajinmukaiseen ruokintaan liittyy paljon kysymyksiä

Asiantuntijatiimimme antaa mielellään neuvoja ja ohjeita:
Verkossa: www.agrobs.dk/se/fi
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Y H T E I S T Yö K U M P P A N I T

Kattava jälleenmyyjien luettelo osoitteessa
www.agrobs.dk/se/fi

AGROBS GmbH · Angerbreite 27 · 82541 Degerndorf am Starnberger See
Puhelin +49 (0)8171 418048-0 · Faksi +49 (0)8171 418048-48 · Sähköposti info@agrobs.de

www.agrobs.dk/se/fi

Maahantuoja/jälleenmyyjä Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa
St. Hippolyt Danmark A/S · Øgelundvej 7, Blåhøj · DK-7330  Brande

Puh.: +45 7020 5344 · info@agrobs.dk/se/fi

www.agrobs.dk/se/fi


