RIISTALINTUJEN REHUT
Maahantuomme laadukkaita englantilaisia,
erityisesti fasaaneille sekä peltopyille suunniteltuja rehuja.
Lisäksi teetämme asiantuntijoiden suunnittelemia
St Simon’s rehuja Suomessa.

ENGLANTILAISET REHUT
VetAgro Oy:n edustamat englantilaiset riistarehut valmistetaan
fasaanien ja peltopyiden rehuihin erikoistuneissa tehtaissa. Rehut on
kehitetty tarkasti riistalintujen eri kasvuvaiheisiin. Resepteissä on
huomioitu eri ikäisten lintujen tarpeet niin, että linnuille mahdollistetaan paras hyvinvointi, kasvu ja lentokyky. Juuri kuoriutuneiden
untuvikkojen rehut ovat tasalaatuista pientä, tai erittäin pientä muretta
ilman jauhoa. Rehut sisältävät ainoaa EU:ssa riistalinnuille hyväksyttyä
kokkidiostaattia, Avatecia.

A-One Ltd
A-One käyttää rehuissaan runsaasti kalajauhoa. Tällöin proteiinilähteenä käytetään vähemmän soijaa, mikä vähentää lintujen
ruoansulatusongelmia. Energialähteinä ovat hyvin sulavat kypsennetyt
maissi ja vehnä.

Marsdens
Marsdens riistarehuja on valmistettu yli 60 vuotta ja Marsdens on
Iso-Britannian markkinajohtaja. Rehuissa valkuaislähteenä käytetään
soijaa, auringonkukansiementä sekä kalajauhoa. Energialähteinä ovat
vehnä ja kaura.

Top-Gun
GLW Feeds Ltd:n Top-Gun -rehuissa proteiinilähteenä käytetään
kalajauhon sijaan erinomaisesti sulavaa lämpökäsiteltyä soijaa sekä
rapsiuutetta. Top-Gun rehuissa on Right Track lisäaine, joka sisältää
kasviuutteita, eteerisiä öljyjä, antioksidantteja sekä hiivan hiilihydraatteja. Right Track tehostaa lintujen luontaista vastustuskykyä ja vähentää näin ruoansulatusongelmia. Energialähteinä käytetään maissia,
vehnää ja kuorittua kauraa.

SUOMALAISET ST SIMON’S REHUT
VetAgron suunnittelemat ja valmistuttamat St Simon’s riistarehut
valmistetaan Suomessa. Rehujen suunnittelussa on käytetty apuna
Biomin GmbH:n asiantuntijoita sekä riistalintuihin erikoistuneita
eläinlääkäreitä. Valkuaislähteinä ovat soija, rasvainen kalajauho
sekä pellavapuriste.
Kalajauhosta ja pellavapuristeesta linnut saavat terveellisiä rasvoja
ja rasvahappoja. Energialähteinä ovat vehnä, ohra sekä kaura.
St Simon’s rehuja on saatavana pikkusäkkien lisäksi myös suursäkeissä
sekä irtorehuna. Tuotteissa käytetään lisäaineina mm.:

- Mycofix Plus 3.E – hometoksiinien eliminointiin.
- Biotronic TOP3 – suoliston hyvinvoinnin turvaamiseen,
sekä tehostaa valkuaisaineiden ja rasvan pilkkoutumista.

- Poultry Star ME – ylläpitää suoliston terveyttä ja lintujen
vastustuskykyä.

- Emanox – kokkidioosin hallintaan.

EMOLINTUJEN REHUT
St Simon’s Haudontarehu
Emoille n. kuukauden ajan ennen muninnan alkamista sekä muninnan
aikana.
Valkuainen 18 %, rasva 3,8 % , kuitu 2,5 %, tuhka 6,6 %.

STARTER-REHUT
A-One Crumbs -mureet sisältävät runsaasti energiaa ja ovat hyvin
maukkaita. Ne sisältävät maissia ja oreganoa, jotka vähentävät
ongelmia.
ruoansulatusongelmia.

A-One Starter Crumbs
Erittäin pieni, tasalaatuinen mure peltopyille ensimmäisen elinviikon ajan.
Valkuainen 26 %, rasva 4,5 %, kuitu 3,8 %, tuhka 10,2 %.

A-One Coarse Crumbs
Pieni, tasalaatuinen mure fasaaneille ensimmäisen ja toisen elinviikon ajan,
sekä peltopyille toisella ja kolmannella viikolla.
Valkuainen 26 % , rasva 4,5 %, kuitu 2,5 %, tuhka 6,6 %.

Marsdensin periaate riistarehuissa on korkea valkuaisen sekä energian
määrä verrattuna moniin muihin valmistajiin. Tällä halutaan varmistaa
hyvä höyhenpeite, terveet ja hyvin lentävät linnut.

Marsdens Super Fine Crumbs
Erittäin pieni, tasalaatuinen mure peltopyille ensimmäisen elinviikon ajan.
Valkuainen 29 %, rasva 5 %, kuitu 3,75 %, tuhka 6,25 %.

Marsdens Starter Fine Crumbs
Pieni, tasalaatuinen mure fasaaneille ensimmäisen ja toisen elinviikon ajan,
sekä peltopyille toisella ja kolmannella viikolla.
Valkuainen 29 %, rasva 5 %, kuitu 3,75 %, tuhka 6,25 %.

Top-Gun Starter-mureet sisältävät omega-3-rasvahappoja, eteerisiä
öljyjä ja orgaanisia happoja. Untuvikot saavat näin hyvän alun ruoansulatuksen, immuniteetin sekä kasvun kannalta.

Top-Gun Starter Superfine Crumbs
Erittäin pieni, tasalaatuinen mure peltopyille ensimmäisen elinviikon ajan.
Valkuainen 28,0 %, rasva 4,9 %, kuitu 4,25 %, tuhka 6,9 %.

St Simon’s Starter mure
Pieni mure fasaaneille ensimmäisille elinviikoille.
Valkuainen 27 %, rasva 4 %, kuitu 4 %, tuhka 8,5 %

POIKAS- JA KASVATUSREHUT
A-One Mini Pellets
Pieni, 1,8 mm mikrorae 3-5 viikon ikäisille fasaaneille, sekä 4-6 viikon
ikäisille peltopyille.
Valkuainen 25 %, rasva 5 %, kuitu 3 %, tuhka 6 %.

A-One Grower No 1 Gold Pellets
Pieni, 2,3 mm minirae 5-7 viikon ikäisille fasaaneille sekä 6-9 viikon
ikäisille peltopyille.
Valkuainen 23 %, rasva 3,2 %, kuitu 3 %, tuhka 6,6 %.

Marsdens Starter Mini Pellets
Pieni 2 mm mikrorae 3-5 viikon ikäisille fasaaneille sekä 4-6 viikon
ikäisille peltopyille.
Valkuainen 29 %, rasva 5,2 %, kuitu 3,5 %, tuhka 6,25 %.

Top-Gun Micro Pellets
Pieni 2 mm mikrorae 3-5 viikon ikäisille fasaaneille sekä 4-6 viikon
ikäisille peltopyille.
Valkuainen 25,0 %, rasva 4,3 %, kuitu 4,3 %, tuhka 6,5 %.

Top-Gun Mini Pellets
Pieni 2,5 mm minirae 5-7 viikon ikäisille fasaaneille sekä 6-9 viikon ikäisille
peltopyille.
Valkuainen 22 %, rasva 4,2 %, kuitu 4,3 %, tuhka 6,2 %.

St Simon’s Poikasrehu
3 mm rae 6-9 viikon ikäisille fasaaneille sekä 7-11 viikon ikäisille peltopyille.
Valkuainen 23 %, rasva 3,3 %, kuitu 4,6 %. tuhka 6,8 %.

St Simon’s Kasvatusrehu
3 mm rae yli 9 viikon ikäisille fasaaneille sekä yli 11 viikon ikäisille peltopyille.
Valkuainen 19 %, rasva 4 %, kuitu 4 %, tuhka 6,3 %.

MUUT TUOTTEET
PoultryStar Sol
Probiootti edistämään suotuisan suolistomikrobiston muodostumista
ja säilymistä. Ylläpitää suoliston terveyttä ja lintujen vastustuskykyä.
Sumutetaan untuvikoille heti kuoriutumisen jälkeen. Voidaan annostella
myös juomaveteen.

Almaril Plus
Elektrolyytti-sokeriliuos nestetasapainon ja riittävän energian varmistamiseksi stressivaiheissa.

St Simon’s Virikekivi
Kivennäis-, hivenaine- ja vitamiinitäydennys kätevässä 8 kg vadissa.
Sisältää kokonaisia vehnän ja kauran jyviä. Linnut nokkivat sitä mielellään
ja näin ehkäistään kannibalismia. Suositellaan varsinkin emolinnuille.

St Simon’s Alfa-block
Tiukaksi puristettu, ravinteikas sinimailasta ja nurminataa sisältävä 1 kg
kuutio. Suositellaan emolinnuille tarhassa keväällä, kun muuta vihreää
ei ole vielä saatavissa. Emolinnut nokkivat kuutioita mielellään vähän
kostutettuna. Tämä ehkäisee kannibalismia ja linnut saavat muun muassa
karotinoideja ja kuitua Alfa-blockista.

St Simon’s Mix
Erittäin maittava, yhdeksää eri siementä sisältävä seos fasaanien ja muiden
kanalintujen sekä pikkulintujen talviruokintaan.
Sisältö: maissirouhe, punainen dari, valkoinen hirssi, musta auringonkukka,
valkoinen auringonkukka, punainen hirssi, maapähkinä, tattari, saflori,
soijaöljy sekä anisaromi.

Emanox PMX
Juomaveteen sekoitettava nestemäinen kasviekstrakti- ja happoseos
kokkidioosin hallintaan.
Voidaan käyttää myös jahtikaudella.
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1. elinviikko

25 kg
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25 kg
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fine Crumbs ACS

20
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25 kg
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1

0 - 2 (3)

50 - 100 kg

1 - 3 (4)
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1
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50 - 125 kg
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25

1
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50 - 100 kg
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1
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3-5
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6-9

175 - 200 kg

TopGun Mini
Pellets ACS

25

2,5

5-7

225 - 275 kg
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20, 500,
irtorehu

3

6-9

250 - 300 kg
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3
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Tuote

Säkki
koko
kg

Raekoko
mm

A-One Starter
Crumbs ACS

25

Marsdens Super Fine
Crumbs

Ruokintaaika
viikot

Rehun tarve
kg/1000
lintua
viikossa

09/2020

Fasaani

