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VÁŽENÍ SPORTOVNÍ PŘÁTELÉ, 

V letošním roce slavíme významné narozeniny: Toto je náš 10. program 
poštovních holubů Mifuma! 10 let Mifumy - jak ten čas letí. O to více jsme hrdí, že 
název našeho jubilejního programu zdobí velmi zvláštní holubice. "Funny" je 1. As 
Weibchen Germany 2021 od našeho referenčního chovatele Roberta Küppera a 
byla samozřejmě krmena Mifumou. K tomuto skvělému úspěchu mu blahopřejeme!

A nejen tato holubice dosáhla špičkového výsledku. Alfred Berger, dlouhodobý 
partner a poradce Mifumy, dokázal vyhrát německý šampionát mladých holubů. 
Gratulujeme!

Ale v Mifumě samozřejmě nejen slavíme, ale také pracujeme. Výsledkem letošního 
roku byla nová směs „Zucht + Mauser Klassik“. Nové krmivo zaujme svými 24 
složkami. Krmivo neobsahuje Vollkraft Perle obohacené o vitamíny a minerály. 
Chovatelé tak mají možnost levnou základní směs upgradovat suplementy dle 
vlastní chuti. Někteří z našich chovatelů již testovali nové krmivo pro chov a 
přepeřování a dávají nám trvale pozitivní zpětnou vazbu. Více se o tom dočtete na 
straně 28.

Doufáme, že se vám tento katalog bude líbit a že se s vámi konečně zase osobně 
setkáme na různých holubářských akcích.

Mějte dobrý let,

Váš tým Mifuma!

Jürgen Vedder       Frederik Wolf       Norbert Betz 



VÁŽENÍ SPORTOVNÍ PŘÁTELÉ, 

S krmivem pro závodní holuby od společnosti Mifuma jsem byl od počátku 
velmi úzce spjat. V neposlední řadě kvůli času, který jsme spolu strávili v 
Düsseldorfu. Koneckonců jsem tam mohl 7 let navrhovat řadu Ovator a od 
roku 1997 do konce roku 2004 jako liniový manažer až po založení následné 
značky Mifuma v roce 2012. Byla mi blízká záležitost jako poradce doprovázet 
stávající inovace a koncepty optimalizovaného krmiva pro poštovní holuby v 
novém prostředí a domově.

Naše jednání je vždy vedeno cílem zdokonalovat receptury a směsi, plynule 
kontrolovat kvalitu jednotlivých použitých semen a zaručit tak tu nejlepší 
možnou kvalitu, abyste se jako chovatel mohli vždy soustředit na svůj chov.

To zahrnuje nejen prvotřídní směsi, ale také koncepty krmení, které se snadno 
používají a umožňují holubům plně rozvinout jejich potenciál. Vysoce kvalitní 
složky Vital, Active a Vollkraft Perle dle potřeby doplňují směsi zrn a jsou 
nesrovnatelné díky jedinečné, šetrné výrobě a složení.

Další zvláštnosti, které najdeme pouze u krmných směsí Mifuma, jako je 
energeticky bohatá vrcholová kukuřice TOP MAIS nebo unikátní POWER-
ERBSEN, které jsou díky speciální úpravě nejen lehce stravitelné, ale nabízejí i 
vyšší nutriční hodnotu než konvenční luštěniny.

Tyto cenné komponenty u žádného jiného výrobce nenajdete! V neposlední 
řadě díky těmto exkluzivním vlastnostem jsem nadšeným uživatelem krmných 
směsí Mifuma Power-Mix (závodní holubi), fitness (fáze odpočinku + příprava 
na sezónu), Zucht + Mauser Sonderklasse (fáze odchovu) a Zucht + Mauser 
Premium (fáze přepeřování) a také Aktiv Perle rozhodujícím způsobem přispěla 
k vítězství v 1. svazovém přeboru holubů v roce 2021. Za to jsem velmi vděčný
celému týmu Mifuma, který tyto směsi připravil.

Všem přeji bezztrátovou sezónu 2022 a především pevné 
zdraví!

S pozdravem

Alfred Berger
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Výhradně pro MIFUMA

M A I S

TOP

TOP MAIS

Pouze Mifuma vám nabízí skutečný energetický balíček Top Mais. S více než 8% 
tuku obsahuje dvakrát tolik tuku jako normální kukuřice. Vyšší obsah tuku je 
způsoben mnohem větším klíčkem (viz obrázek). Vědecké studie ukázaly, že pro 
závodní holubi na závodech,  jsou tuky nejdůležitějším zdrojem energie. 
Rostlinné tuky jsou zde zvláště důležité a to i díky klíčivosti , která v tomto 
případě přesahuje 95%. Pro dosažení špičkového výkonu potřebují holubi 
spoustu energie. Škrob, který poskytuje holubům rychle dostupnou energii, leží 
v Top Mais. To je důvod, proč najdete Top Mais v prémiových směsích pro 
závod, chov a přepeření.

TOP MAIS
• Skutečná síla s více než 8 % tuku
• Dvakrát více tuku než konvenční kukuřice
• Obzvláště vysoký obsah škrobu
• Klíčivost je přes 95 %
• Směs červené a bílé kukuřice

OBSAH TUKU V % POROVNÁNÍ VELIKOSTÍ
10
8
6
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2
0

Tradiční kukuřice  

4 %

8 %

Tradiční kukuřice

Klíček

Slupka

Top MaisTop Mais
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POWER-ERBSEN 

Náš hydrotermálně ošetřený hrášek Erbsen je skutečným dodavatel rychlé a 
dostupné energie a zvláště snadno stravitelný protein. Ve srovnání s jinými 
bílkovinnými nosiči, hrách kromě proteinu, nabízí také hodně škrobu. Poskytují 
vysoce kvalitní aminokyseliny a dobrou, rychle dostupnou energii. Hrách má 
nízký glykemický index; d. H. hladina cukru v krvi pomalu stoupá a zůstává 
konstantní. Energie je dlouhotrvající a včas k dispozici pro holuba. Toto bylo 
také prokázáno ve vědecké studii na Bingen University of Applied Sciences.

POWER-ERBSEN

• Dlouhodobě dostupná energie díky pomalu rostoucí a konstantní 
hladině cukru v krvi

• Velmi snadno dostupný protein

ŽLUTÝ POWER-ERBSE
• Kurkuma podporuje imunitní 
systém
• Kurkuma má pozitivní vliv na 
zdraví jater

ČERVENÝ POWER-ERBSE
• Červená řepa podporuje regeneraci a

dlouhodobý výkon
• Červená řepa obsahuje četné minerální 

látky, vitamíny a rostlinné látky

STRAVITELNÝ PROTEIN STRAVITELNÁ ENERGIE

Erbsen Erbsen
Erbsen

(ošetřeno)*
Erbsen

(ošetřeno)*

+ 6,1 % + 3,5 %

Krmivo s neupraveným hráškem Erbsen vs. krmivo s upraveným hráškem Erbsen
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Výhradně pro MIFUMA

NAŠE PERLE

Naše peletovaná zrna jsou jedinečná: základní zrna jsou potažena hmotou, která 
obsahuje speciálně přidané živiny. Při výrobě se používají nízké teploty, aby byly 
zachovány všechny důležité živiny. Lze je používat jednotlivě, aby měl chovatel 
maximální volnost při upgradování svých směsí. Dále jsme vylepšili receptury Vollkraft, 
Aktiv a Vital Perle přidáním funkční kombinace vlákniny, která podporuje střevní 
stabilitu a imunitu.

VOLLKRAFT PERLE (S. 10) 

• Funkční nosiče vlákniny pro podporu střevní stability a podpora
imunity

• Nejlepší péče zejména v období rozmnožování a přepeřování
• Všechny důležité živiny, minerály a vitamíny
• Prebiotika a rostlinné extrakty podporují imunitní systém
• Přimícháno do našich špičkových směsí

VITAL PERLE (S. 11) 
• Funkční nosiče vlákniny pro podporu střevní stability a

posílení imunity
• Vitamínová a minerální bomba
• Ideální pro chov a přepeřování
• Plus ve vitaminu C, D3 a aminokyselinách
• Prebiotika pro podporu zdraví, imunitního a trávicího

systému
• Obzvláště malá zrna

IMMUN PERLE (S. 12)
• V období stresu a na podporu imunitního systému zejména u

mladých holubů
• Na bázi hroznových jader
• Imunoglobuliny pro podporu přirozené obranyschopnosti
• Ochrana před chorobou mladých holubů
• Po obdobích stresu dosahují holubi opět rychleji špičkové

výkonnosti

AKTIV PERLE (S. 13) 
• Doplněno o nové funkční nosiče vlákniny

bohaté na aminokyseliny a bílkoviny
• Během závodní sezóny i pro holoubata
• L-karnitin pro každodenní suplementaci
• Pro stále rostoucí a dlouhotrvající špičkový

tvar

P E R L E

VO

LLKRAFT

VITAL PERLE
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Doporučené krmení

DOPORUČENÉ KRMENÍ

Chov

Trénink holubů

Závody holubů
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JAKÉ KRMIVO A KDY POUŽÍT ?

Energy

Relax

Power-Mix 

Triumph

Grand Prix

Protein-Power

Witwer Triathlon

Top Jungtaube

ZJM Vital

Zucht + Mauser Premium

Zucht + Mauser Sonderklasse

Zucht + Mauser Klassik

Mauser Vital

Mauser Fit

Fitness
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Jak používat naše PERLY ?

Immun Perle

Holoubata

Holubi ve stresových fázích

Aktiv Perle

Poštovní holubi

Vollkraft Perle

Chov

Zatemňování  / přepeřování holoubat

Přepeřování

Vital Perle

Chov

Zatemňování  / přepeřování holoubat

Přepeřování
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JAK POUŽÍVAT NAŠE PERLY

Naše perly jsou kvalitní doplňková krmiva, která zajistí zásobení holubů všemi 
živinami. Jsou přizpůsobeny různým fázím života holubů a specificky podporují 
zdravou obranyschopnost a podávaný výkon. Abyste měli tu správnou perlu 
vždy po ruce, můžete si ji pohodlně objednat domů v našem internetovém 
obchodě www.mifuma.cz .  S následujícím přehledem vždy víte, kterou perlu 
použít.
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Vollkraft Perle je prémiové doplňkové krmivo vhodné pro celý rok na bázi 
pšeničného zrna. Při peletování jsou zrna obalena masou živin, aby obsažené 
minerály a stopové prvky zůstaly plně účinné a byly holubi plně absorbovány. Obal  
pšeničného zrna obsahuje také vitamíny A, D3 a E, takže není nutné přidávat 
žádné další suplementace. Během přepeřování napomáhá obsažený biotin 
zdravému růstu peří. Kyselina listová a minerály hořčík, železo a vápník jsou živiny, 
které chovní a mladí holubi potřebují. Oreganový olej, prebiotikum a přírodní 
rostlinné extrakty podporují imunitní systém a podporují konverzi krmiva. Surová 
vláknina má stabilizační účinek na střeva, posiluje imunitu, je výživná a bohatá na 
bílkoviny a aminokyseliny.

SLOŽENÍ: 
Pšenice
Sójová moučka
Kukuřice
Uhličitan vápenatý
Lněná moučka
Pšeničné otruby
Sladové klíčky
Mláto
Hrachové slupky
Vojtěšková moučka
Mrkev
Rostlinný tuk
Vitamínový/minerální koncentrát
Pivovarské kvasnice
Chlorid sodný
Aminokyseliny
Komplex glukan-mannan
Prášková celulóza
Řepkový olej

P E R L E

VO

LLKRAFT

DOPLŇKY/KG:
20.000 I.E. Vitamin A, 5.000 I.E. Vitamin D3, 
50 mg Vitamin E, Biotin, Nicotinat, kyselina 
listová, pantothenát, cholin

Minerály a stopové prvky:  
Vápník, Fosfor, Sodík, Hořčík, Draslík, 
Železo, Zinek, Mangan, Jód, Selen, Měď

VOLLKRAFT PERLE
   podpora imunity      obalená zrna     prebiotika      vitamíny    aminokyseliny
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VITAL PERLE 
    Obalované zrno      Prebiotikum     Aminokyseliny   Vitamíny      Posílení imunity

Mifuma Vital Perle je obalené zrno z bývalé řady Betz. Obzvláště malá zrna jsou v 
obalu s aktivní složkou z různých vitamínů, minerálů a ostatních živin. Obzvláště 
šetrný proces zajišťuje, že aktivní složky jsou zcela zachovány. Perla založená na 
Dari-korns je velmi bohatá na vitamíny a minerály, takže není nutná další dávka 
doplňkových produktů. Plus vitamín D3 podporuje posílení kostí a organismu. 
Budování svalů je podporováno aminokyselinou Lysin. Zvýšené množství 
vitamínu C, zinku a přidané prebiotikum z rostlinných výtažků a citrusových plodů 
podporuje imunitní systém. Methionin a Biotin je zvláště výhodný pro holuby 
během přepeřování, protože jim zajistí krásné a zdravé peří. Zvýšené množství 
stopových prvků (měď, zinek, mangan, železo), aminokyseliny a proteiny dotvořují 
tuto vitální perlu. Optimální složení je obzvláště důležité pro znatelně nižší 
spotřebu krmiva.

Výhradně pro MIFUMA

SLOŽENÍ: 
Dari
Pšeničná moučka
Sójová moučka
Aminokyseliny
Vitamínový/minerální koncentrát
Melasa
Mláto
Kukuřice
Ječmen
Hrachové slupky
Mrkev
Fosforečnan vápenatý
Rostlinný tuk
Pivovarské kvasnice
Lněná moučka
Chlorid sodný
Prášková celulóza
Komplex glukan-mannan
Uhličitan vápenatý
Řepkový olej

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
Doplňte krmnou směs o dalších 5% Vital Perle

DOPLŇKY/KG:
60.000 I.E. Vitamin A, 15.000 I.E. Vitamin D3, 
240 mg Vitamin E, B1, B2, B6, B12, C, Niacin, 
Pantothenát, Biotin, Vápník, Fosfor, Zinek, 
Měď, Jód, Mangan, Železo, Methionin, Lysin

BALENÍ: 
5 kg Kbelík

VITAL PERLE
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IMMUN PERLE NAVÍC HROZNOVÉ JÁDRA

       Obalená zrna               V období stresu        Imunoglobuliny 

Mifuma Immun perle byla speciálně vyvinuta na to , aby vyhovovala osobitým 
požadavkům mladých a létajících holubů v zátěžových fázích. Jedinečná 
kombinace obzvlášť efektivních účinných látek zřetelně posiluje imunitní 
obranu. Důležité jsou i účinky na sliznici střeva: brání napadení tenkého střeva 
obávanou bakterií E.coli. Tento efekt působí preventivně vůči vzniku 
nebezpečných onemocnění jako například onemocnění mladých holubů. Při 
akutních problémech se po aplikaci projeví velmi rychlý účinek a podporuje 
uzdravení postihnutých zvířat.

„IMMUN PERLE můžeme jen doporučit. 
Významně přispívá ke zdraví a vitalitě 
holubů“

SG Tim und Uwe Müller

SLOŽENÍ:
Hroznová jádra
Pšeničná mouka
Prášková celulóza
Vaječný prášek
Syrovátkový prášek
Droždí

S přirozenou vůní a chutí

HODNOTY SLOŽENÍ:

Energie 8,0 MJ ME 
11,0 % 

6,6 % 
27,5 % 

Hrubý potein 
Surový tuk 
Vláknina  
Surový popel 3,5 % 

BALENÍ: 5 kg Kbelík

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:

• Podání až do létání mláďat: 2gr na holuba na den
• Při výjímečné zátěži: 5gr na holuba na den
• Po dobu létání:od 1.týdne před prvním výletem až do konce 

sezóny: 2gr na holuba na den
• Při akutním průběhu onemocnění výlučně po 3-4 dni: 2x 5gr 

na holuba na den
• Při očkování- od 1.týdne před očkováním, nejméně do 3 týdnů 

po jeho uskutečnění- 2gr na holuba na den
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Výhradně pro MIFUMA

„Do své závodní směsi přidávám 5% Aktiv 
Perle a od 10 závodu přidávám už 10%. Tím 
si můžu výrazně zvýšit výkon holubů“

Robert Küpper

AKTIV PERLE
 obalené zrno      posiluje imunitní systém    závodníci a holoubata     L-Carnitin 

Mifuma Aktiv Perle je optimální doplňkové krmivo pro holoubata, trénink a soutěžní lety. Čistý        
L-carnitin přispívá při každodenním krmení k narůstající a dlouhotrvající špičkové formě holubů. 
Výsledkem je radost z létání a rychlá regenerace. Mifuma Aktiv Perle posiluje imunitní systém a 
účinně předchází nemocem u mladých holubů.

DOPLŇKY/KG:
5 g L-Carnitin, 30.000 I.E. Vitamin A,  
8.000 I.E. Vitamin D3, 100 mg Vitamin E 
Obohaceno o další vitamíny jako:  
K, B1, B2, B6, B12, C, Biotin, Kyselina 
listová,Panthotheát a Cholin 
Minerály a stopové prvky:  
Organicky vázané železo, vápník, fosfor, sodík, 
hořčík, draslík, železo, zinek, mangan, jód, selen, 
měď

SLOŽENÍ:
Milo
Pšenice
Sójové extrakční jídlo
Kukuřice
Pšeničná krupice
Uhličitan vápenatý
Vojtěška zelená
Fosforečnan vápenatý
Klíčky sladu
Lysine
Chlorid sodný
Prášková celulóza
Methionin
Droždí
Threonin
Fruktoligosacharidy

DOPORUČENÍ K KRMENÍ:
Závodníci:
5 g denně na holuba
Holoubata:
3 g denně na holuba

BALENÍ:
Kbelík 5 kg
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PROGRAM EXPERT BEZ HRACHU

 Relax   Energy   Power-Mix  

ZÁVOD NASAZENÍ

Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota

Ráno Relax po 
doletu , více 
jak 5h letu  
Energy

Relax 
samostatně 
Relax Relax 

větší 
množství  
dosyta

Energy
od 400 km:
1/2 Power-
Mix

dosyta
Energy
od 300 km:
1/2 Power-
Mix

dosyta
Energy 
nebo
Power-Mix

Večer Relax Relax Rozdělit 
dávku 
1/2 Relax 
a  
1/2 Energy

Energy
od 400 km:
1/2 Power-
Mix

Aktiv Perle Aktiv Perle Aktiv Perle Aktiv Perle Aktiv Perle

Poštáci jsou skutečnými výkonnými sportovci během závodní sezóny a proto mají také zvýšenou 
spotřebu živin a energie. Používejte pouze energeticky bohaté krmivo. Holubi přeměňují velkou 
část svých energetických zásob z potravin s vysokým obsahem tuku, takže se zaměřujte na tuky v 
krmných směsích. Osvědčený plán krmení Mifuma Expert s Mifuma Relax, Energy a PowerMix 
spoléhá na složení s vysokým obsahem tuků, díky vysokému podílu exkluzivní špičkové kukuřice. 
Tato kukuřice má zvláště vysoký obsah tuku 8%. Náš plán Expert vychází z konceptu Alfreda 
Bergera, který je úspěšným chovatelem poštovních holubů a výkonným ředitelem našeho partnera 
Röhnfried. Chcete-li ještě více posílit formu svého holuba, můžete doplnit tento plán o doplňky 
bohaté na bílkoviny a L-carnitin ve formě Mifuma Aktiv Perle.

KRMNÝ PROGRAM EXPERT:

samostatně 

samostatně samostatně 
dosyta
Energy
od 300 km:
1/2 Power-
Mix
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Závod

RELAX
závod       regenerace po závodech

Mifuma Relax je prvotřídní závodní krmivo pro první polovinu týdne. 
Energické složky a snadno stravitelné bílkoviny z něj dělají optimální 
přípravné a regenerační krmivo. Pomáhá holubům rychleji zregenerovat a 
vrátit se do TOP formy. Špičková kukuřice s vysokým obsahem tuku 
poskytuje více energie a obsažené aminokyseliny a mastné kyseliny 
pomáhají tělu znovu získat sílu. 

SLOŽENÍ: 
Neloupaná rýže
TOP Mais kukuřice      
Cardi
Sladový ječmen 
Francouzská kukuřice 
Dari
Pearl kukuřice           
Ovesná jádra
Milo
Pšenice
Semena sojových bobů 
Čočka
Sezamová semínka 
Syrová rýže
Řepkové semeno

HODNOTY SLOŽENÍ:
13,0 MJ
11,5 %

8,9 %
0,4 %
0,5 %

Energie (ME) 
Hrubý protein
Surový tuk
Lysin 
Methionin + Cystin 

BALENÍ: 25 kg Pytel

M A I S

TOP

„Obzvláště rádi krmíme Mifuma RELAX, 
protože jsem velkým příznivcem ječmene. 
Pokud neloupaná rýže a ječmen zůstanou 
ve žlabech, okamžitě vím, že jsou holubi 
plní !“

SG Neuhaus & Sohn



16

ENERGY
 závod    energie díky Top Mais  

Mifuma Energy je energeticky bohaté krmivo určené na druhou polovinu 
týdne. Použitá kukuřice s vysokým obsahem tuku, zlepšuje vysoký energetický 
obsah. Díky vysokému podílu tuku a esenciálním mastným kyselinám je možné 
zabezpečit úplné energetické pokrytí před soutěžními lety. Pro optimální 
využití této vysokohodnotné semenné směsi doporučujeme zároveň podávat 
Mifuma Aktiv Perle.

SLOŽENÍ:
Top Mais kukuřice       
Dari
Milo
Pearl kukuřice 
Francouzská kukuřice 
Cribs
Neloupaná rýže 
Opékané sójové boby 
Konopná semínka 
Pšenice
Čočka
Neloupaná rýže  
Řepkové semeno 
Sezamová semínka

HODNTOY SLOŽENÍ:
13,6 MJ
12,7 %

8,7 %
0,5 %
0,5 %

Energie (ME) 
Hrubý protein
Surový tuk
Lysin 
Methionin + Cystin 

BALENÍ:  25 kg Pytel

M A I S

TOP

„Mifuma Energy je naše tajná směs na těžké 
lety. Na vzdálenosti přes 500km a od 5hodin 
letu přidáváme toto krmivo s vysokým 
obsahem tuku“

SG Ullrich
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Závod

M A I S

TOP S PERILLOU

Závod  Težké a dlouhé lety  Prémiová základní směs pro celý týden

Power-Mix je založený na receptuře Alfreda Bergera a představuje maximální 
přísun vysoce stravitelných a energeticky hodnotných jednotlivých semen pro 
větší sílu a lepší kondici. Vysoké dávky bílkovin a aminokyselin podporují 
budování svalů. Esenciální mastné kyseliny v semenech dodávají zvířatům ještě 
větší výdrž. Nově přidané olejnaté semínko perilly doplňuje zásobu energie 
přírodními mastnými kyselinami. To je výhodné zejména pro holuby, kteří létají 
na dlouhé vzdálenosti. Power-Mix lze použít jako kompletní krmivo na začátku 
týdne a lze jej doplnit neloupanou rýží bohatou na vlákninu. O víkendu 
smíchejte krmivo s kukuřicí a vyloupanými slunečnicovými semínky pro ještě 
více energie. Power-Mix lze také použít s Relax and Energy jako v cestovním 
plánu Expert.

"Power-Mix je energická, ale lehce stravitelná 
směs, kterou lze použít různými způsoby."

Alfred Berger

SLOŽENÍ
Cardi
Top Mais kukuřice
Dari
Neloupaná rýže
Opékané sójové boby
Konopné semínko
Milo
Perlová kukuřice
Perilla
Ovesná zrna
Řepkové semínko
Sezamové semínko
Čočka

HODNOTY SLOŽENÍ:
14,0 MJ
15,0 %
15,0 %

0,5 %
0,5 %

Energie (ME)  
Hrubý protein   
Surový tuk  
Lysin  
Methionin + Cystin 

BALENÍ: 25 kg Pytel
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REISEPLAN KLASSIK S POWER ERBSEN

 Triumph   Grand Prix   Protein-Power    Vysoký protein  

KLASICKÁ ŘADA OD MIFUMY
Nároky na naše poštovní holuby jsou velmi vysoké z hlediska přísunu živin v 
sezóně. Během prvních 45-60 minut letu holubi spálí zásoby sacharidů. Poté 
se k výrobě energie používají pouze tuky. To z nich dělá opravdové vysoce 
výkonné sportovce. Ve výživě podporující vyšší sportovní výkon je trend se 
zaměřovat na potraviny bohaté na bílkoviny, protože bílkoviny jsou potřebné 
mimo jiné pro stavbu svalů a podporu imunitního systému. Cestovní plán 
Klassik je zaměřen právě na tuto „sportovní“ výživu bohatou na bílkoviny.

Cestovní plán Klassik díky exkluzivnímu Power Erbsen, který je bohatý na 
bílkoviny, ale nezatěžuje organismus holubů, pomáhá holubům dosáhnout 
jejich sportovního maxima. Díky hydrotermální úpravě hrášku jsou také ideální 
pro použití na cestách. Hrách oproti jiným luštěninám jako je sója obsahuje 
hodně sacharidů což je přesně to co holubi potřebují pro rychlou regeneraci po 
letu. Tento hrášek holubi rádi jedí ve dnech po letu a používají ho k doplnění 
zásob sacharidů. Pamatujte však, že pouze hydrotepelně zpracovaný hrášek 
obsahuje snadno dostupné bílkoviny.

KRMNÝ PROGRAM KLASSIK:

ZÁVOD NASAZENÍ

Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota

Ráno ½ Triumph
½ Grand Prix

½ Triumph
½ Protein 
Power

½ Triumph
½ Protein 
Power

½ Grand Prix
½ Protein 
Power

Grand Prix Grand Prix Grand Prix

Večer ½ Triumph
½ Protein 
Power

½ Triumph
½ Protein 
Power

½ Grand Prix
½ Protein 
Power

Grand Prix Grand Prix

Aktiv Perle Aktiv Perle Aktiv Perle Aktiv Perle Aktiv Perle



19

Závod

"Triumph přidávám do své směsi v den 
nasazení, aby holubi měli na závodním letu 
dostatek zásob energie."

Sven Anweiler

TRIUMPH
závod      přepeření      chov 

Mifuma Triumph je vysoce sacharidové a energeticky bohaté doplňkové krmivo, 
které lze krmit za všech situací. V novém krmném programu v první polovině 
týdne se stává „klasickým“ jako energetický mix malého zrna. Nový recept 
obsahuje 5% semen ostropestřce mariánského. V toto semenu je obsažený 
Silymarin, který detoxikuje játra a tím zrychluje regeneraci po fázích tréninku. 
Toto krmivo doplní minimálně z poloviny energetické zásoby, které byly 
spotřebovány během letu. Zejména pro těžké lety jej lze použit jako posílení 
energie v den závodu "ráno".

SLOŽENÍ:
Dari
Pšenice
Cardi
Neloupaná rýže
Milo
Čočka
Sladký hrášek
Semena ostropestřce mariánského
Konopná semínka
Kanárské semeno
Ovesná jádra
Pohanka
Proso
Lněné semínko

13,3 MJ
14,1 %

7,8 %
0,4 %

: HODNOTY SLOŽENÍ
Energie (ME) 
Hrubý protein  
Surový tuk 
Lysin  
Methionin + Cystin 0,4 %

BALENÍ: 25 kg Pytel
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„Grand Prix je součástí mé směsi, kterou krmím 
závodní holuby po celý týden. Hrách doplňuje 
proteinové zásoby holubů, kteří jsou následně 
připraveni na závodní lety.“

Klaus Steinbrink

GRAND PRIX
 závod    energeticky bohatý 

Grand Prix je náše závodní krmivo z klasického krmného plánu s extra vysokou 
energetickou hodnotou. Je obzvláště vhodný jako krmivo na polovinu týdne 
během závodní sezóny. Grand Prix také slouží jako celozrnná směs pro celý rok. 
Přidáním hrášku dostává směs snadno stravitelný a snadno dostupný zdroj 
bílkovin. Špičková kukuřice TOP-MAIS s vysokým obsahem tuku poskytuje extra 
dávku energie.

SLOŽENÍ:
Kukuřice
Dari
Top-Mais kukuřice
Cardi
Hrách
Pšenice
Konopná semena
Opékané sójové boby
Popcorn kukuřice
Pruhovaná slunečnicová semínka
Ovesná jádra
Sezamová semínka
Kanárské semeno
Čočka
Neloupaná rýže
Lněné semínko
Sladký hrášek
Řepkové semeno
Proso
Milo

13,6 MJ
14,3 %
11,5 %

0,6 %
0,5 %

HODNOTY SLOŽENÍ: 
Energie (ME) 
Hrubý protein 
Surový tuk 
Lysin  
Methionin + Cystin 

BALENÍ: 25 kg Pytel

M A I S

TOP
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Závod

HODNOTY SLOŽENÍ:
13,5 MJ
16,2 %

9,2 %
0,7 %
0,5 %

Energie (ME) 
Hrubý protein 
Surový tuk 
Lysin  
Methionin + Cystin 

BALENÍ:  25 kg Pytel

„Na začátku týdne krmím všechny holuby 
Power-Protein. Dávám přednost podávání 
bílkovin prostřednictvím krmiva než 
prostřednictvím přísad/vedlejších produktů.“

Robert Küpper

PROTEIN-POWER
top-bílkovina    závod     přepeření    chov

SLOŽENÍ:
Power Erbsen
Dari
TOP-Mais kukuřice
Popcorn kukuřice
Francouzská kukuřice
Cardi
Opékané sójové boby
Neloupaná rýže
Milo
Konopná semínka
Čočka
Pšenice
Proužkovaná slunečnicová 
semínka
Ovesná jádra
Sladovnický ječmen
Syrová rýže
Sladký hrášek
Lněné semínko
Řepkové semeno
Proso

M A I S

TOP

Tato špičková směs zajišťuje vysoce kvalitní, snadno stravitelné a optimálně využitelné 
zásobování bílkovinami. Po závodu se doporučuje krmit krmivem, které zvyšuje budování a 
regeneraci svalů s vysokým obsahem bílkovin. Během fáze přepeření napomáhá vysoký obsah 
bílkovin přirozému chodu imunitního systému a pomáhá při tvorbě nového opeření. V chovu 
pokrývá zvýšené požadavky mláďat ve fázi hnízdění. Během prvního tréninku a předletů 
podporuje rozvoj svalů a zvyšuje výkon.
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„Sämereien přidávám do směsi Zucht + Mauser 
Premium. Díky vysokému obsahu aminokyselin 
získají holubi silné a krásné peří.“

Klaus Steinbrink

SÄMEREIEN
závod  přepeření

SLOŽENÍ: 
Konopná semínka
Žluté proso
Kanárské semeno
Neloupaná rýže
Řepkové semeno
Milo
Ovesná jádra
Cardi
Sezamová semínka
Proužované semena slunečnice
Čočka
Dari
Len
Sladký hrášek

14,5 MJ 
15,6 %
18,2 %

0,6 %
0,6 %

HODNOTY SLOŽENÍ:
Energie (ME) 
Hrubý protein
Surový tuk
Lysin 
Methionin + Cystin 

BALENÍ: 25 kg Pytel

Mifuma Sämereien je optimální doplněk krmiva na chutné doplnění energetických zásob a 
zároveň na rychlou regeneraci po soutěžním závodě. Esenciální mastné kyseliny jsou zárukou 
kvalitního svalstva a radosti z létání.  V podstatě můžeme přidávat 10-15% Sämereien do 
každého krmiva.
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Závod

Witwer Triathlon z bývalého sortimentu Betz je vysoce kvalitní základní krmivo, 
které lze během sezóny krmit celý týden. Díky Vital Perle v ní obsažené je směs 
plně vitaminizovaná a mineralizovaná. Díky vynikajícím hodnotám bílkovin a tuků 
je Witwer Triathlon ideálním krmivem jak na krátké, tak i dlouhé lety.

SLOŽENÍ:                                  
Cardi
Dari
Top-Mais kukuřice             
Neloupaná rýže
Perlová kukuřice
Cribs kukuřice
Pšenice
Opečené sójové semena            
Vital Perle
Konopná semínka                       
Ovesná jádra
Kanárská semena           
Proužkovaná slunečnicová 
semínka
Lněné semínko
Řepkové semínko
Milo
Pohanka

BALENÍ: 25 kg Pytel

13,7 MJ
14,2 %
11,8 %

0,6 %

HODNOTY SLOŽENÍ:                       
Energie (ME) 
Hrubý protein
Surový tuk
Lysin 
Methionin & Cystin 0,5 %

DOPLŇKOVÉ LÁTKY: 
Obsah vitamínů/kg: Vitamin A 2.400 I.E., 
Vitamin D3 600 I.E., Vitamin E 10 mg, Vitamin 
B1 1 mg, Vitamin B2 2,2 mg, Vitamin B6 1,7 mg 
Další vitamíny: Vitamin B12, Vitamin C, Biotin, 
Niacin 

M A I S

TOP

VITAL PERLE

WITWER TRIATHLON
 závod    bez luštěnin    základní vitamíny 
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Holoubata

Mifuma TOP Jungtaube je špičková směs pro holoubata v růstové fázi a 
během tréninkových letů. Díky vysokému obsahu proteinů posiluje imunitní 
systém holoubat. Tvorbou protilátek v krvi se zajistí stabilní imunita holoubat 
před a po očkování ! Kurkuma z Power-Erbse a ostropestřce mariánského mají 
příznivý vliv na játra. Top-Mais kukuřice poskytuje obrovské množství tuku, 
které holubi v růstu a tréninkových letech potřebují. Hrachové lusky poskytují 
snadno dostupný a snadno stravitelný zdroj bílkovin od prvního pokusu o 
vzlet až do posledního výherního letu.

M A I S

TOP

„Holoubatům dávám TOP Jungtaube, 
který je vybaven velkým množstvím 
bílkovin a plný energie" 

Alfons Klaas

TOP JUNGTAUBE VYLEPŠENÁ RECEPTURA + OSTROPESTŘEC MARIÁNSKÝ

imunita      růst      trénink   závody holoubat

SLOŽENÍ:
Top Mais kukuřice
Pšenice
Dari
Power-Erbsen
Ovesná jádra
Popcorn kukuřice
Milo
Zelený hrášek
Neloupaná rýže
Kukuřice
Semena ostropestřce 
mariánského
Proužkovaná slunečnicová 
semínka
Hrách
Cardi
Lněné semínko
Řepkové semínko
Proso
Konopná semínka

BALENÍ: 25 kg Pytel

13,3 MJ
14,5 %

8,8 %
0,6 %

HODNOTY SLOŽENÍ:                      
Energie (ME) 
Hrubý protein
Surový tuk
Lysin 
Methionin + Cystin 0,5 %
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Chov / přepeření

Mifuma ZJM Vital je velmi dobře vybavená směs pro chov, holoubata a 
přepeřování. Obsažený Power-Erbsen nabízí snadno dostupný a snadno 
stravitelný zdroj bílkovin, který má pozitivní vliv na přirozený stav imunitního 
systému holubů. Vital Perle s vitamíny, minerály a aminokyselinami zajišťuje, že 
do tohoto vynikajícího krmiva není nutné přidávat žádné další vedlejší produkty. 
Takto kvalitní směs krmiva způsobuje znatelně nižší spotřebu krmiva.

VITAL PERLE

„ZJM Vital je krmivo pro chovné holuby. Holubi 
jsou dobře zásobeni díky obsahu Power-
Erbsen a živinami díky Vital Perle. Krmivo 
používáme od doby páření až do konce 
hnízdění.“

SG Tim und Uwe Müller

ZJM VITAL
  chov      holoubata    vitamíny    přepeření

SLOŽENÍ: 
Pšenice
Dari
Milo
Power-Erbsen
Popcorn kukuřice
Kukuřice
Vital Perle
Neloupaná rýže
Opékané sójové boby
Cardi
Zelený hrášek
Žlutý hrášek
Ovesné vločky
Červená kukuřice
Maple hrášek
Konopná semínka
Pruhovaná slunečnicová 
semínka
Lněné semínko
Sladký hrášek
Řepkové semínko
Proso

BALENÍ: 25 kg Pytel

13,0 MJ
15,2 %

7,5 %
0,9 %

HODNOTY SLOŽENÍ:                      
Energie (ME) 
Hrubý protein
Surový tuk
Lysin 
Methionin + Cystin 0,5 %

DOPLŇKOVÉ LÁTKY: 
Obsah vitamínů/kg: 3.000 I.E. Vitamin A, 750 I.E. 
Vitamin D3, 12mg Vitamin E, 110mg Vitamin C
Další vitamíny: Vitamin K, B1, B2, B6, B12, C, 
Biotin, Niacin, CaDPantothenat, Folsäure 
Minerály a stopové prvky: Vápník,  Fosfor, 
Sodík, Magnesium, Draslík, Železo, Zinek, Mangan, 
Jod, Selen, Měď
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Mifuma Zucht-Mauser Premium je účelově orientované krmivo pro chov a 
přepeření, které absolutně pokrývá speciální požadavky na základní živiny a 
biologické účinné látky. Směs byla vyvinuta speciálně pro holuby ve fázi chovu a 
přepeření, jakož i pro mladé holuby. Obsah tohoto krmiva je natolik kvalitní, že 
během odchovu umožňuje dřívější kroužkování mladých holubů při současně nižší 
spotřebě krmiva. Doplňky na preventivní udržování zdraví optimalizují výživu.

P E R L E

VO

LLKRAFT

„Již dlouhou dobu krmíme Zucht + Mauser 
Premium během období přepeřování.  
Krmivo má ideální složení a holubi jej 
perfektně přijímají. Krmivo má vyvážený 
obsah živin aby nedošlo k nechtěnému 
přibývání na váze.“

SG Wolf

M A I S

TOP

ZUCHT + MAUSER PREMIUM
 chov     přepeření   dřívější kroužkování 

DOPLŇKOVÉ LÁTKY: 
Obsah vitamínů/kg: 2.700 I.E. Vitamin A, 600 I.E. Vitamin 
D3, 10 mg Vitamin E, 96 mg Vitamin C 
Další vitamíny: Vitamin K, B1, B2, B6,  
B12, C, Biotin, Niacin, CaDPantothenat, Kyselina listová
Minerály a stopové prvky: Vápník, Fosfor, Sodík, Hořčík, 
Draslík, Železo, Zinek, Mangan, Jód, Selen, Měď.

SLOŽENÍ:  
Vollkraft Perle
PowerErbsen
Top Mais kukuřice
Milo
Dari
Kukuřice
Pšenice
Ječmen
Neloupaná rýže
Opékané semena sójových bobů 
Červená kukuřice
Popcorn kukuřice
Zelený hrášek
Pruhovaná slunečnicová 
semínka
Lněné semínko
Řepkové semeno
Proso

12,8 MJ
15,0 %

7,0 %
0,7 %

: 

0,6 %

HODNOTY SLOŽENÍ
Energie (ME)         
Hrubý protein 
Surový tuk 
Lysin 
Methionin + Cystin 

BALENÍ: 25 kg Pytel
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Mifuma Zucht + Mauser Sonderklasse je nové prémiové krmivo týmu Rhnfried Racing vytvořené 
Markusem Neebanem a Alfredem Bergerem. Je vhodné především na chov a při přepeření, jakož i 
pro mladé holuby ve fázi odstavení. Jeho složení je mimořádně rozmanité a se svým obsahem 10% 
Vollkraft Perle představuje skutečně pravé, účelově orientované krmivo. Vysoký obsah 
zužitkovatelných bílkovin s extra vysokým podílem konopí je přitom výjimečně imponující. Holubi 
tráví krmivo Zucht + Mauser Sonderklasse přímo ideálně, což se projevuje ve snížené spotřebě 
krmiva a pevnou strukturou trusu. I v zimních měsících se vám podaří udržet holuby v dobré kondici 
a při přiměřeném krmení se nemusíte obávat ani steatózy (nadbytku tuku).

P E R L E

VO

LLKRAFT

M A I S

TOP

Chov / přepeření

„Zucht + Mauser Sonderklasse je speciální 
směs pro odchov a přepeřování. Zvyšuje 
míru oplodnění a přispívá k velmi dobrému 
růstu.“

Alfons Klaas

ZUCHT + MAUSER SONDERKLASSE
 chov      přepeření    10% konopných semen 

SLOŽENÍ: 
Vollkraft Perle
Top Mais  kukuřice
PowerErbsen
Semena konopí
Franco                        uzská kukuřice Cribs 
Hrách
Malé zelené hrášky
Pšenice
Semena světlice barvířské 
Opékané sójové boby
Černé semena slunečnice, 
Jakostní kukuřice
Červená kukuřice,
Loupané slunečnicová semena 
Zrna ovsa,
Semena řepky
Semena lesknice kanárské 
Červený čirok
Vikev
Pohanka
Semena lnu
Sezamová semena.

DOPLŇKOVÉ LÁTKY: 
Obsah vitmínů/kg: 2.100 I.E. Vitamin A, 490 I.E. Vitamin D3,  8 mg 
Vitamin E, 70 mg Vitamin C
Další vitamíny: Vitamin K, B1, B2, B6, B12, C, Biotin, Niacin, Ca
DPantothenat, Kyselina listová
Minerály a stopové prvky: Vápník, Fosfor, Sodík, Hořčík, Draslík, 
Železo, Zinek, Mangan, Jód, Selen, měď

BALENÍ: 
25 kg Pytel

14,0 MJ
17,5 % 
15,0 % 

0,8 % 

SLOŽENÍ:   

Energie (ME) 
Rohprotein 
Rohfett 
Lysin 
Methionin + Cystin  0,6 % 
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ZUCHT + MAUSER KLASSIK NOVINKA

 Bez Perly     Jemné zrno    Chov     Přepeřování 

Mifuma Zucht + Mauser Klassik je nová levná směs bez Vollkraft Perle. Vyvinuli 
jsme tuto směs pro chov, přepeřování a pro holoubata do prvního vzlétnutí. 
Bohaté krmivo umožňuje holubům bezproblémové přepeření a odchov. Vysoký 
obsah bílkovin umožňuje dřívější odstav mláďat i díky bohatému složení 
obilovin a semen. Díky drobnozrnné struktuře se krmivo přijímá s chutí. Vysoký 
podíl semen zajišťuje také potřebu esenciálních mastných kyselin. Zucht + 
Mauser Klassik je ideální pro chovatele, kteří rádi experimentují s doplňkovými 
produkty, ale nechtějí se obejít bez té nejlepší kvality jednotlivých složek 
svéhop základního krmiva.

HODNOTY SLOŽENÍ:
13,5 MJ
15,2 %

8,8 %
0,7 %
0,5 %

Energie (ME) 
Hrubý protein
Surový tuk
Lysin 
Methionin + Cystin 

BALENÍ: 25 kg Pytel

SLOŽENÍ:              
Kukuřice
Milo
Zelený hrášek
Dari
Neloupaná rýže
Pšenice
Javorový hrášek
Cardi
Opékané sójové boby
Žlutý hrášek
Konopné semínko
Ovesná zrna
Červená kukuřice
Sladký hrášek
Lněné semínko
Řepkové semínko
Malý zelený hrášek
Proso
Slunečnicová semínka
Katjang Idjoe
Čočka
Kanárské semeno
Perlová kukuřice
Pohanka
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Mauser Vital je špičkové krmivo s čerstvě sklizeným zrnem. Bohatá směs je 
výborně vitaminizována s obsahem Vital Perle. Vynikající obsah aminokyselin 
které obsahují methionin a cystin zajišťuje obzvláště dobrou tvorbu peří. Pro 
optimální regeneraci a přípravu na přepeřování vám nabídneme speciální 
složení se semeny ostropestřce mariánského a černým kmínem. Toto složení 
ulevuje organismu, zejména játrům a podporuje jeho funkci detoxikačního 
orgánu.

Chov / přepeření

VITAL PERLE

„Během přepeřování spoléháme na Mauser 
Vital s Vital Perle, protože kromě vitamínů 
obsahuje další aminokyseliny pro zdravý vývoj 
peří. Ke zlepšení krmné dávky přidáváme ještě 
5% konopných semínek.“

SG Dittmar

MAUSER VITAL
 přepeření   vitamíny    ostropestřec mariánský     černý kmín 

SLOŽENÍ:
Vital Perle
Power-erbse  
Pšenice
Kukuřice
Dari
Opečená sójové boby
Červená kukuřice
Milo
Lněná semínka
Řepkové semeno
Proso
Ječmen
Cardi
Neloupaná rýže
Semena ostropestřce 
mariánského
Konopná semínka
Čočka
Pruhovaná slunečnicová 
semínka vikev
Javorový hrášek
Ovesná jádra
Zelený hrášek
Žlutý hrášek
Černý kmín

BALENÍ: 25 kg Pytel

13,4 MJ
14,8 %

8,9 %
0,9 %

HODNOTY SLOŽENÍ:
Energie (ME) 
Hrubý protein
Surový tuk
Lysin 
Methionin + Cystin 0,6 %

DOPLŇKOVÉ LÁTKY:
Obsah vitamínů/ kg: Vitamin A 3.000 I.E., 
Vitamin D3 750 I.E., Vitamin E 12 mg, Vitamin C 
110 mg
Další vitamíny: Vitamin B1, B2, B6, B12, Biotin, 
Niacin, Kyselina listová
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Chov / přepeření

MAUSER FIT
přepeření      ostropestřec mariánský        černý kmín 

Mauser Fit je univerzální krmivo s naší směsí kukuřice, opečenými sójovými 
boby, konopnými semínky, hráškem a směsí semen. Kurkuma z hrášku stejně 
jako semena ostropestřce mariánského a černý kmín, které jsou obsaženy v 
krmivu podporují funkci jater jako detoxikačního orgánu. Játra jsou v období 
přepeřování obzvláště namáhána. Vyvážené množství aminokyselin zajišťuje 
zdravé peří.

SLOŽENÍ: HODNOTY SLOŽENÍ
PowerErbsen Energie (ME) 
Pšenice Hrubý protein
Kukuřice Surový tuk
Dari Lysin 
Milo Methionin + Cystin 
Červená kukuřice
Ječmen
Žlutý hrášek
Opečená sójové boby
Neloupaná rýže
Zelený hrášek
Lněná semínka
Řepkové semínka
Proso
Konopná semínka
Semena ostropestřce mariánského
Pruhovaná slunečnicová semínka
Čočka
Sladký hrášek
Javorový hrášek
Cardi
Černý kmín

BALENÍ: 25 kg Pytel

13,3 MJ
14,2 %

7,2 %
0,6 %

:

0,5 %
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Mifuma Fitness je celoroční krmivo, které udržuje vaše holuby ve špičkové formě. 
Víceúčelové složení zajišťuje v zimě to nejlepší zásobení a je optimálně naladěné 
pro potřeby holubů během odpočinku. Taktéž přivádí plemenné holuby do skvělé 
kondice. Na jaře se jak poštovní holubi, tak i holoubata optimálně připravují na první 
trénink a dostávají enormní chuť létat. Jakostní kukuřice a Vollkraft Perle zásobují 
holuby energií a všemi živinými a účinnými látkami.

„Toto krmivo používám jak na začátku závodní 
sezóny tak i pro holoubata. Letos jsem jim dal 
větší množství krmiva a bylo to hned znát. Mají 
větší kondici a chuť létat.“

Kurt Artz

P E R L E

VO

LLKRAFT

M A I S

TOP

Odpočinek

FITNESS
 Udržovací krmivo      zimní        holub/holubice 

12,5 MJ
11,0 %

5,9 %
0,4 %

SLOŽENÍ: 
Vollkraft Perle
Top Mais kukuřice
Sladovnický ječmen
Neloupaná rýže
Milo
Kukuřice
Oves
Pšenice
Dari
Cardi
Pruhovaná slunečnicová 
semínka
Červená kukuřice
Řepkové semínka
Konopná semínka
Lněné semínka

HODNOTY SLOŽENÍ:
Energie (ME)          
Hrubý protein 

0,5 %

Surový tuk
Lysin 
Methionin + Cystin 

BALENÍ: 25 kg Pytel

DOPLŇKOVÉ LÁTKY:
Obsah vitamínů: 1.500 I.E. Vitamin A, 370 I.E. Vitamin D 3, 6 
mg Vitamin E, 55 mg Vitamin C
Další vitamíny: Vitamin K, B1, B2, B6, B12, C, Biotin, Niacin, Ca
DPantothenat, Kyselina listová
Minerály a stopové prvky: Vápník, Fosfor, Sodík, Hořčík, 
Draslík, Železo, Zinek, Mangan, Jód, Selen, Měď
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„Závodní sezóně holoubat používám krmivo 
Top Jungtaube, Zucht + Reise De Luxe a 
díky této kombinaci dokáži dosáhnout velmi 
dobrých výsledků.“

Mario Höpfner

ZUCHT + REISE DE LUXE
   Chov    Závod 

Mifuma Zucht + Reise DE LUXE s červeným a žlutým hráškem je testována po 
celá léta. V chovu je to vynikající kompletní krmivo s dobrým a snadno 
stravitelným obsahem bílkovin. V sezóně můžete směs používat jako základní 
krmivo po celý týden. V kombinaci s Relax a PowerMix získáte vynikající a levné 
závodní krmivo. Denní dávku krmíte Mifuma Relax do úterý, poté krmíte naši 
Power-Mix směsí.

SLOŽENÍ: 
PowerErbsen     
Kukuřice
Pšenice
Dari
Popcorn kukuřice
Milo
Červená kukuřice
Cardi
Zelený hrášek
Sladký hrášek Javorový 
hrášek
Žlutý hrášek
Konopná semínka 
Opékané sójové boby 
Pruhovaná slunečnicová 
semínka
Ovesná jádra Neloupaná 
rýže Loupaný ječmen 
Lněné semínko Řepkové 
semínka Proso

BALENÍ: 25 kg Pytel

13,3 MJ
13,9 %

7,0 %
0,6 %

:HODNOTY SLOŽENÍ
Energie (ME) 
Hrubý protein
Surový tuk
Lysin 
Methionin + Cystin 0,5 %
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Unsere Allrounder

JAHRESMISCHUNG
cenově výhodný   základní krmivo   chov     přepeření    závod 

Mifuma Jahresmischung je naše základní směs 14 složek pro větší část roku. Kukuřice a 
semena jsou dobrým zdrojem tuku a energie, zatímco hrách a sója zdrojem bílkovin. 
Tento zdroj můžete individuálně upravit v závislosti na zátěžových fázích. V kombinaci 
s naší Protein-Power můžete toto krmivo vylepšit pro chov a závody. S přidáním 
Vollkraft Perle na chov a přepeření a Aktiv Perle na závody můžete tuto levnou 
krmnou směs užitečně doplnit a optimalizovat. Pokud chcete tuto směs vylepšit ještě 
více, tak můžete přidat Sämereien.

12,6 MJ
15,0 %

4,5 %
0,7 %

:

0,5 %

HODNOTY SLOŽENÍ
Energie (ME) 
Hrubý protein 
Surový tuk
Lysin 
Methionin + Cystin 

BALENÍ: 25 kg Pytel

SLOŽENÍ: 
PowerErbsen
Pšenice
Kukuřice
Zelený hrášek
Milo
Žlutý hrášek
Červená kukuřice
Ječmen
Pruhovaná slunečnicová semínka
Cardi
Sladký hrášek
Lněná semínka
Řepkové semÍnka
Proso
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Odpočinek

Toto základní krmivo je oblíbené zejména u chovatelů, kteří si chtějí přidat 
pšenici a ječmen podle svých vlastních představ. Malozrnná směs obsahuje 
Perlovou kukuřici a malý hrášek. Tuto základní směs lze používat po celý rok a 
přizpůsobit ji potřebám holubů.

OHNE WEIZEN - OHNE GERSTE OWOG
  rozmanitý     základní krmivo 

SLOŽENÍ: 
Perlová kukuřice
Sämereien
Malý zelený hrášek
Milo
Dari
Ovesná jádra
Neloupaná rýže
Cardi
Sladký hrášek
Opékané sójové boby 
Pruhovaná slunečnicová semínka

BALENÍ: 25 kg Pytel

13,2 MJ
14,7 %

6,6 %
0,6 %

HODNOTY SLOŽENÍ:                            
Energie (ME) 
Hrubý protein 
Surový tuk
Lysin
Methionin + Cystin           0,5 %
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Odpočinek / Zima / Klid

HAUSMISCHUNG
 cenově výhodný     celoroční krmivo     zimní krmivo 

Hausmischung je levné krmivo pro celý rok, které zajišťuje základní zásobu 
vitamínů a minerálu holubům. Tato směs tvoří bezpečný a ekonomický základ pro 
vaše vlastní směsi. S přídavkem ječmene, ovsa nebo neloupané rýže získáte 
dobré zimní krmivo.

SLOŽENÍ:
Pšenice
Kukuřice
Milo
Žlutý hrášek
Červená kukuřice
Sladovnický ječmen
Zelený hrášek
Dari
Pruhovaná slunečnicová semínka
Lněná semínka
Řepkové semínka
Proso

13,3 MJ
13,1 %

3,8 %
0,5 %
0,4 %

HODNOTY SLOŽENÍ:
Energie (ME) 
Hrubý protein
Surový tuk
Lysin 
Methionin + Cystin 

BALENÍ: 25 kg Pytel

WINTER SPAR SEZÓNNÍ ZBOŽÍ

  udržovací krmivo   zimní krmivo    holub / holubice 

SLOŽENÍ: 
Sladovnický ječmen
Pšenice
Milo
Kukuřice
Zelený hrášek
Žlutý hrášek
Červená kukuřice
Dari
Pruhovaná slunečnicová 
semínka
Lněná semínka
Proso
Řepkové semínka

13,0 MJ 
12,1 %

3,1 %
3,8 %

: 

2,0 %

HODNOTY SLOŽENÍ
Energie (ME)   
Hrubý protein
surový tuk
Vláknina
Surový popel

BALENÍ: 25 kg Pytel

Winter Spar z bývalého Betzova programu poštovních holubů je nejlevnější variantou péče o 
holuby v zimních měsících, která Vám zajistí základní zásobu vitamínů a minerálů. Pokud chcete, 
můžete si tuto směs vylepšit podle svých vlastních požadavků. Směs je dostupná od října do 
ledna.
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SLOŽENÍ: 
Jemně zrnitá směs s anýzem 
Mix semen
Holubí minerální hlína  
Divoká semena
Sušená mrkev
Sójové boby
Červené dari
Pšenice
Aktivní uhlí
Oregano

BALENÍ: 10 kg Kbelík

55 %
13,2 %

0,2 %

HODNOTY SLOŽENÍ:
Surový popel  
Vápník 
Fosfor
Sodík 0,2 %

DOPLŇKOVÉ LÁTKY:
Obsah vitamínů: Vitamin A 4.000 IE, Vitamin 
D3 1.000 IE
Minerály a stopové prvky: Železo, Mangan, 
Zinek, Měď, Jód, Selen

OREMIN
grit    minerální látky       stimulace trávení       anýz 

Oremin je specialita z bývalé řady Betzových poštovních holubů. Grit obsahuje důležité 
minerály, šetrné k žaludku z různých kombinovaných zdrojů a v různých stupních tvrdosti. 
Minerální směs obsahuje řasy korálů, různá semena a minerály pro cennou a prvotřídní 
zásobu životně důležitých látek. Esenciální oregánové oleje jemně stimulují trávení.
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Speciální produkty

VITAL-POWER-STEIN
 minerály      koriandr    po celý rok 

BALENÍ: 
12ks balení
36ks karton
(opakovatelně použitelný)

Vital-Power-Stein slouží k pokrytí potřeby minerálů a stopových prvků. Vzhledem k
rozdílnému složení a struktuře jednotlivých složek je u zvířat velmi oblíbená. Maximální
velikost jednotlivých kamenů a lastur mušlí nebo ústřic je 3-4 mm, takže aktivita
žaludku je optimálně podporována a je zaručena nejlepší zásoba vápníku. Povrch a
vázání kamene stimuluje zvíře ke klování. Zajišťuje ochranu před vyklovávání peří.

EDELGRIT MIT ROTSTEIN
 zrnitá směs    anýz 

Tato směs Edelgritu se skládá z cenných surovin, jako jsou mušle, skořápky ústřic, moučka z mušlí, 
červený kámen, žaludeční kameny, vápenné kameny,proso a anýz. Tato směs je odolná vůči 
žaludečním kyselinám a proto je velice důležitá jak ve voliérách tak pro volný chov.

BALENÍ:
5kg Kbelík
25kg Pytel
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HANFSAAT
Konopná semínka bohatá na bílkoviny a tuky jsou ideální pro závodní sezónu a 
období rozmnožování.

BALENÍ: 
2 kg Kbelík
20 kg Pytel

BALENÍ: 
12,5 kg Pytel
25 kg Pytel

BALENÍ: 20 kg Pytel

BALENÍ: 25 kg Pytel

GESTREIFTE SONNENBLUMENKERNE
Pruhovaná slunečnicová semínka jsou bohatá na tuky,bílkoviny a mají 
vysoký obsah vlákniny. Jsou zvláště vhodné jako přídavek během období 
přepeřování.

PADDYREIS
Neloupaná rýže poskytuje potřebnou vlákninu pro podporu trávení. Obsah 
sacharidů (75%) způsobuje vyšší přísun energie.

BREWERSTE
Sladový ječmen je se svým vysokým obsahem minerálů jako je draslík, fosfor a 
hořčík důležitou součástí výživy holubů. Zajistí rychlý pocit sytosti díky 
bohatému obsahu vlákniny.
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MARIENDISTEL
Ostropestřec mariánský působí na odlehčení jater a přispívá tak ke 
zdravému imunitnímu systému holuba. Slouží také jako kvalitní zdroj 
kyseliny linolové a olejové.

BALENÍ: 4 kg Pytel

SCHWARZKÜMMEL
Černý kmín se vyznačuje svými jaterními a antioxidačními účinky. Jako dodavatel 
vysoce kvalitních aminokyselin se doporučuje zejména během přepeřování.

PERILLA
Perilla poskytuje extra porci energie během letu. S přibližně 48 % oleje a      
20 % rostlinných bílkovin je Perilla vynikajícím zdrojem energie a bílkovin. 
Hodnoty tohoto malosemenného olejnatého plodu jsou srovnatelné s 
arašídy. Perilový olej je bohatý na kyselinu linoleovou a omega 3/6/9 mastné 
kyseliny.

Komponenty

BALENÍ: 4 kg Pytel

BALENÍ: 4 kg Pytel
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SPECIÁLNÍ PRODUKTY

AVIMYCIN FORTE®

� volné dýchací cesty
� čisté hrdla
� bílé ozobí

BALENÍ: 400 g Dóza

AVIDRESS® PLUS

BALENÍ:
1 l Láhev
5 l Kanystr

AVISANA® 
� bílé ozobí
� čísté hrdla
� volné dýchací cesty

VITALOTOP
�  podpora trávení
�  posiluje imunitní systém
� s Chilli extraktem

BALENÍ: 500 ml Láhev

ROZITOL
� čistění a dezinfekce
� cenově výhodný
� volné dýchací cesty

BT-AMIN FORTE 
�  aminokyseliny
� vitamíny
� elektrolyty

BALENÍ: 1 l Láhev

BALENÍ:
50ml kapátko

� zdraví holubi
� celoroční použití
� podpora metabolismu

BALENÍ: 1 l Láhev
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Röhnfried Speciální produkty

CARNI SPEED®

� svalstvo
� regenerace
� radost z letu

VBALENÍ: 500 ml Láhev

ENTROBAC 

�  optimální minerály
�  podpora trávení
� vynikající přijetí

BALEÍ: 600 g Dóza

EXPERT MINERAL

BALENÍ: 
5 kg Kbelík
25 kg Pytel

HEXENBIER
�  Vylepšení tvaru
�  Imunita
�  Bezproblémové přepeření

BALENÍ:  500 ml Láhev

IMMUNBOOSTER
� zdraví střevního systému
� vázání mykotoxinů
� obsahuje Allin

BALENÍ: 500 g Dóza

K+K PROTEIN® 3000

BALENÍ: 600 g Dóza

� optimální střevní flóra
�  probiotické kultury bakterií
�  speciální prebiotika

�  multiprotein
� budování svalů
� podpora imunity
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SPECIÁLNÍ PRODUKTY

MINERALDRINK

BALENÍ: 500 ml Láhev 

MUMM®

� energie při letu
� síla
� regenerace

BALENÍ: 400 g Dóza

OREGANO SCHAFFETT
� žádná prašnost
� 99% dodavatel tuku
� s oreganem a lněným olejem

BALENÍ: 600 g Dóza

KRÄUTER-MIX
� zdravé a lesklé peří
� čisté dýchací cesty
� směs léčivých bylin

BALENÍ: 500 g Dóza

REISE MINERAL 

BALENÍ: 5 kg Kbelík

ZUCHT + MAUSER MINERAL
� tvorba peří
� pevné kosti
�  růst

BALENÍ: 5 kg Kbelík

� kvalitní odchov
� dodavatel vitamínů
� kvalitní skořápky

� energie při letu
� podpora trávení
� stimulace metabolismu
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Röhnfried Speciální produkty

MOORGOLD® 

� pročištění střev
� pevný trus
� uživatelsky příjemný

BALENÍ: 1 kg Dóza

RO 200 READY

BALENÍ: 600 g Dóza

ROTOSAL®

�  regenerce
� zvýšení výkonu
� úleva játrům

BALENÍ: 250 ml Láhev

GRIT MIT ANIS 

�  vynikající přijetí
�  stimulace trávení
� acidobazická rovnováha

BALENÍ: 
5 kg Kbelík 
25 kg Pytel

TAUBENGOLD® 

BALENÍ: 1 l Láhev

USNE GANO
�  oregáno
�  Usnea Barbata
�  zesílená kombinace

BALENÍ: 
250 ml Láhev
500 ml Láhev

�  prebiotika
�  minerály a stopové prvky
�  energetický

� lesklé peří
� kvalitní peří
�  kvalitní odchov
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Plán krmení

KRMNÝ PROGRAM PRO:

ZÁVOD NASAZENÍ

Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota

Ráno dosyta
Mifuma 
Power-Mix
+ 10  20 % 
Paddyreis

Power-Mix
+ 20 % 
Paddyreis

PowerMix
+ 20 % 
Paddyreis

Mifuma 
Power-Mix
+ 10 % 
Paddyreis

dosyta
Power-Mix
od 400 km
+ 10 % 
geschälte
Sonnen-
blumenkerne

dosyta
Power-Mix
od 300 km
+ 10 % 
geschälte
Sonnen-
blumenkerne

Power-Mix
+ 10 % 
geschälte
Sonnen-
blumenkerne

Večer Power-Mix
+ 20 % 
Paddyreis

Power-Mix
+ 20 % 
Paddyreis

Mifuma 
Power-Mix
+ 10 % 
Paddyreis

Power-Mix
od 400 km
+ 10 % 
geschälte
Sonnen-
blumenkerne

Power-Mix
od 300 km
+ 10 % 
geschälte
Sonnen-
blumenkerne

Aktiv Perle Aktiv Perle Aktiv Perle Aktiv Perle Aktiv Perle

ZÁVOD NASAZENÍ

Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota

Ráno dosyta
Protein-
Power
+ 10  20 % 
Paddyreis

1/2 Relax +
1/2 Protein-
Power

Relax 1/2 Relax +
1/2 Energy

dosyta
1/2 Relax +
1/2 Energy

1/2 Relax +
1/2 Power-
Mix

1/2 Relax +
1/2 Power
Mix

Večer 1/2 Relax +
1/2 Protein
Power

Relax 1/2 Relax +
1/2 Energy

dosyta
1/2 Relax +
1/2 Energy

1/2 Relax +
1/2 Power
Mix

Aktiv Perle Aktiv Perle Aktiv Perle Aktiv Perle Aktiv Perle

KRMNÝ PROGRAM PRO ZÁVODNÍ SEZÓNU

Závodní krmivo Mifuma nabízí chovateli příležitost krmit,kombinovat a nebo jen rozumně doplnit 
do směsí samostatné komponenty. S programem krmení Easy a Pro nabízíme příklady konceptů na 
závodní sezónu. Plán snadného krmení je založen na konceptu Alfreda Bergera, který doporučuje 
použití energeticky bohatého Power-Mixu v kombinaci s různými jednotlivými semeny. Plán krmení 
Pro je zaměřen chovatelům, kteří chtějí ze svých holubů získat maximální výkon a použít krmivo 
bohaté na bílkoviny a energii od společnosti Mifuma.

KRMNÝ PROGRAM EASY / BERGER-PLAN
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Mifuma odměny

KÝBL MIFUMA
S víkem. Objem: 15 l
20 bodů

PROPISKA
3 bodů

LOPATKA NEBO 
ODMĚRKA NA 
KRMIVO
každá 5 bodů

KRABIČKA
15 bodů

NOVINKA

nerez ocel         
4 body

TRIČKO
bavlna 
velikosti: SXXL 
30 bodů

HRNEK NA 
KÁVU 17 bodů

MIN-/MAX- 
THERMOMETER 
25 bodů

Změny vyhrazeny. Údaje, které nám poskytnete, budou použity pouze za účelem zaslání odměny a poté budou smazány.

VESTA
velikosti: S4XL 
120 bodů

MIKIN NOVINKA

s kapucí             
velikosti: S4XL 
100 bodů

SUD NA KRMIVOSUD NA KRM
42 litrů
40 bodů

 LED ČEPICE

nastavitelná intenzita, 
dobíjecí

60 bodů

MIFUMA ODMĚNY
Na každém 25kg balení Mifuma najdete 1 bonusový bod.
Sbírejte je a vyměňujte za atraktivní odměny.

PŘEHLED ODMĚN:
více odměn na www.mifuma.de



Krmte lépe

Mischfutter Werke Mannheim GmbH 
Zertifi ziert nach:

Otto-Hahn-Str. 40
D - 68169 Mannheim 
Tel.: +49 (0)621 32245-76
Fax: +49 (0)621 32245-66
E-Mail : info@mifuma.de

 facebook.com/mifuma
 instagram.com/mifuma
+49 (0)1573 7294846

www.mifuma.de

Stand der Futterzusammensetzung entspricht dem Druckdatum 
dieser Broschüre, Änderungen vorbehalten.

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR

PETR SIROTEK - KRÁLIČÍ SVĚT 
Zberazská 246
26401 SEDLČANY 
Mob: +420 723 958 290 
Tel.:  +420 318 875 513 
E-Mail:  info@mifuma.cz

www.mifuma.cz




