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päivitetty 3.2023
 
Tunnistenumero: katso säkin 
painatusta. Valmistettu 6 kk.  
ennen annettua ”ennen 
päiväystä”. Päiväys pätee vain 
oikealla varastointitavalla; 
hygieeninen, viileä ja kuiva. 
 

Marstall Turnier 
Nopeaa energiaa, silloin kun sitä eniten tarvitaan!

 
Marstall maahantuonti   
NeuMarss Oy 
Virtasentie 12, 28760 Pori  
Varasto myös:  
Ulasoorintie 8, 28600 Pori 
Puh: +358 (0) 44 9763 729 
myynti@marstall.fi 
www.marstall.fi 
Facebook/ Marstall Suomi 
Instagram/marstallsuomi 
 

			

	

	
	

 
 

Koostumus per kg                  Ruokintasuositus                                                                                 
 

 
 
 
 
 

   Analyyttiset ainesosat ja pitoisuudet per kg: 
             
 
     
   Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:  
              
                                        Raakaproteiini          11,00 %  
              Sulava *raakaproteiini       67,00 g 
              Raakarasva           3,50 % 
              Raakakuitu           6,60 % 
                  Raakatuhka           5,00 %  
                  Energia (DE )                      12,50 MJ 
                Energia (ME)        10,60 MJ   
                Kalsium                                  0,60 % 
                                        Fosfori           0,30 %  
                Natrium                                  0,20 %  
                Magnesium           0,20 % 

 *Lysiini                                   0,25 %  
 * SAS Metioniini+Kysteiini      0,27 % 
 *ohutsuolessa sulavaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 

 

Turnier ainoana väkirehuna: EP= elopaino 
 
Pienhevoset /ponit        n. 460 g  per 100 kg EP/vrk  
Täysveriset   n. 680 g  per 100 kg EP/vrk 
Lämminveriset               n. 650 g  per 100 kg EP/vrk 
 
Esimerkki päiväannoksesta 550 kg painavalle 
hevoselle. Turnier ainoana täydennysrehuna 
heinän kanssa 
keskiraskastyö  n. 3,0 - 4,0 kg/vrk 
raskas työ   n. 4,5 – 5,5 kg/vrk 
 
Säkki 20 kg.  
1 litra Turnier= n. 525 g. 
 
Ohjeita: Tätä hevosten täydennysrehua tulee syöttää 
vain tässä annettujen suositusten mukaan sen 
täydennysrehuun verrattuna suuremman vitamiini ja 
hivenainepitoisuuden vuoksi. Ota huomioon 
annostelu suositukset hevosesi parhaaseen 
mahdolliseen ja yksilölli- seen ruokintaan. Kaikki 
ilmoitetut määrät tulee jakaa useisiin annoksiin päivän 
aikana.  Ruokintasuositus pohjautuu karkearehun/ 
heinän ruokintamääriin n. 1,2 kg 100 kg elopainoa per 
päivä.   
 
FEI EADCM vaatimusten mukainen 

Hydrotermisesti käsiteltyjä viljahiutaleita,  

Ainesosat: kaura (40 %), ohrahiutale (25 %), maissi- 
hiutale (17 %), juurikasmelassi (4 %), vehnäsuuri-  
molese (3,9 %), juurikasmelassileike ( 2,3 %), vehnä- 
rehujauho (2,3 %), rypäleen puriste massa (1,3 %), 
kalsiumkarbonaatti (0,9 %),  natriumkloridi (0,3 %), 
monokalsiumfosfaatti (0,25 %), oluthiiva (0,25 %), 
magnesiumoksidi (0,1 %) 

 
Ravitsemusfysiologiset lisäaineet per kg: 
Rasvaliukoiset vitamiinit: 
A‐vitamiini                                                 13.500,00  I.E. 
D3‐vitamiini                                                   600,00 I.E.  
E‐vitamiini                                                        560,00 mg    
K3‐Vitamiini                                                         5,00 mg 
Vesiliukoiset vitamiinit: 
C‐vitamiini                                         28,00 mg 
B1‐vitamiini                                                       14,00 mg 
B2‐vitamiini                                                         3,50 mg             
B6‐vitamiini/                             10,00 mg    
B12‐vitamiini / syanokobalamiini                28,00 mcg 
Biotiini                                                            165,00 mcg 
Foolihappo                                                           5,00 mg  
Koliinikloridi                                                    140,00 mg  
Kalsium‐D‐pantoteenihappo                          15,00 mg 
Niasiini                                           23,00 mg 
Hivenaineet: 
Rauta (rauta‐(II)‐sulfaatti, monohydraatti           100,00 mg 
Kupari kupari‐(II)‐sulfaatti, pentahydraatti  24,00 mg 
Sinkki sinkkioksidi                                           160,00 mg 
Mangaani  mangaani‐(II)‐oksidi                     90,00 mg 
Jodi kalsiumjodaatti, heksadydraatti              0,50 mg  
Seleeni natriumseleniitti                                   0,50 mg 

■ Voimamysli, sisältää 40 % kauraa. 
■  Ekstra E -vitamini parantaa lihasten toimintaa ja solujen 
     uusiutumista. 
■  Korkea vitamiini-, kivennäisaine-, hivenaine- ja 
     elektrolyyttipitoisuus.  

■ Täydellinen ja tasapainoinen voiman lähde    


