Marstall Turnier –
huippusuorituksia varten

Nopeaa energiaa,
kun painetaan
täysillä!

Rehu huippusuorituksiin. Nopeaa energiaa, silloin kun sitä eniten
tarvitaan!
■ V o i m a m y s l i 40 % kauraa!
■ Ekstra E -vitam ini parantaa lihasten toim intaa ja solujen uusiutum ista.
■ Korkea vitam iini-, kivennäisaine-, hivenaine- ja elektrolyyttipitoisuus.

TUOTEINFO

■ Täydellinen ja tasapainoinen voim an lähde.

Marstall Turnier tuoteseloste
Koostumus per kg

Ruokintasuositus

Hevosten täydennysrehu
Hydrotermisesti käsiteltyjä viljahiutaleita: kaurahiutale (40 %), ohrahiutale (25 %), maissihiutale
(15 % ).
Ainesosat:
kaura (40 %), ohrahiutale (25 %), maissihiutale
(15 %), hedelmäpuriste omena (5 %), kaurankuorilese (3 %), vehnäsuurim olese (3 %), juurikasmelassi,
(3 %), juurikasm elassileike (2 %), vehnälese (5 %),
kalsium karb onaatti (0,5 %), d ikalsiumfosfaatti (0,5 %),
n atriumkloridi (0,2 %),
Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet, energia per kg:
Raakaproteiini
10,00 %
Sulava* raakaproteiini
60,00 g
Raakarasva
3,50 %
Raakakuitu
8,20 %
Raakatuhka
5,00 %
Energia (DE)
13,00 MJ
Energia (ME)
10,50 MJ
Kalsium
0,40 %
Fosfori
0,20 %
Natrium
0,16 %
Magnesium
0,26 %
Lysiini
0,37 %
Metioniini
0,15 %
*ohutsuolessa sulava

Annos päivässä hevonen / 550 kg e l op ain o a:
Turnier ainoana rehuna täydentäen heinää
kevyt työ
keskiraskastyö

n. 3,0 – 4,0 kg
n. 4,5 – 5,5 kg

Turnier yhdistettynä* (per pv.) heinän lisäksi
keskiraskas työ
2,0 kg Turnier + 1,0 kg Cornmysli
raskas työ
2,5 kg Turnier + 2,0 kg Cornmysli
1 litra Turnier = n. 525 g
Ohjeita: Täydennysrehua tulee antaa hevosille suositusten
mukaan, jolloin hivenaineiden ja vitamiinien saanti on
optimaalinen. Suosittelemme jakamaan annokset useisiin eriin
päivän aikana. Suosituksemme pohjautuvat karkearehun/
heinän ruokintamääriin 1,2 kg per 100kg elopainoa.

Säkkikoko:
Säkki

13.400,00 I.E.
590,00 I.E.
560,00 mg
4,90 mg

Vesiliukoiset vitamiinit:
C-vitamiini (3a312)
B1-vitamiini (3a821)
B2 -vitamiini /riboflaviinivalmiste)
B6-vitamiini/pyridoksaalihydrokloridi)
B12-vitamiini /kobalamiinivalmiste)
Biotin (3a880)
Foolihappo (3a316)
Koliinikloridi (3a890)
Kalsium-D-pantoteenihappo (3a841)
Nikotiinihappo (3a314)

27,00 mg
13,00 mg
3,30 mg
9,50 mg
25,00 mcg
160,00 mcg
4,90 mg
135,00 mg
15,00 mg
26,00 mg

Hivenaineet:
Rauta (rauta-(II)-sulfaatti, monohydraatti E 1)
Kupari (kupari-(II)-sulfaatti, pentahydraatti E 4)
Sinkki (sinkkioksidi E 6)
Mangaani (mangaani-(II)-oksidi E 5)
Jodi (kalsiumjodaatti, heksahydraatti b202)
Seleeni (natriumseleniitti E 8)

110,00 mg
23,50 mg
160,00 mg
103,00 mg
0,50 mg
0,50 mg
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n. 430 g per 100 kg EP/vrk
n . 680 g per 100 kg EP/vrk
n. 680 g per 100 kg EP/vrk

*yhdessä Marstall Cornmysli (urheilurehu ilman kauraa)

Ravitsemusfysiologiset lisäaineet per kg:
Rasvaliukoiset vitamiinit:
A-vitamiini (3a672a)
D-vitamiini (D3-vitamiini E 671)
E-vitamiini (3a700)
K3-vitamiini (3a711)

Turnier ainoana täydennysrehuna:
Pienhevonen / poni
Täysverinen
Lämminverinen

20 kg

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

Tunnistenumero: Katso säkin painatusta. Käytettävä ennen;
katso säkin painatusta. Valmistettu 6 kk ennen annettua.
”Ennen päiväystä”. (Käytettävä ennen – päiväys pätee vain
oikealla varastointitavalla – hygieeninen, viileä, kuiva).
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