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Program pro krmení drůbeže
Krmte lépe

• Vaše jméno
• Vaši adresu
• Váš E-mail
• Telefon a fax

Získávání údajů na základě 
DSGVO - prohlášení o souhlasu

Pro účast v klubu „Mifuma Club“ je nutné, aby si 
závod na výrobu krmných směsí 
MischfutterWerke Mannheim GmbH uložil 
informace o Vás, včetně Vašich kontaktních 
údajů předaných za účelem zpracování a 
provádění a rovněž z důvodu možnosti odpovídat 
na Vaše dotazy a předávat Vám informace o 
akcích a nabídkách. Bez Vašeho souhlasu Vaše 
údaje nepředáme dále. V této souvislosti 
požadujeme následující údaje: 

Získávání, zpracování a využívání Vašich 
osobních údajů slouží výhradně pro zpracování 
akce. Právní základ zde tvoří čl. 6 odst. 1 S. 1, 
písm. a, čl. 6 odst. 1 S.1, písm.b DSGVO. Údaje 
budou vymazány, pokud po dosažení účelu jejich 
použití již nebudou zapotřebí. Zpracování Vašich 
osobních údajů probíhá nezávazně.

S přihlášením do klubu Mifuma souhlasíte s 
uložením uvedených osobních údajů a jejich 
zpracováním a také s platností našeho 
prohlášení o ochraně dat.

Získávání, zpracování a použití Vašich osobních 
údajů probíhá nezávazně.

Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, a 
to i bez dodržení určité lhůty nebo formy s 
účinností v budoucnu. Vaše odvolání 
(vypovězení) pošlete prosím na adresu

Mischfutter Werke Mannheim GmbH
Otto-Hahn-Str. 40
68169 Mannheim
E-Mail: datenschutz@mifuma.de

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



Od loňského roku naše potraviny obsahují pouze přírodní barviva z papriky, 
měsíčkové mouky a samozřejmě kukuřice. Ohlasy od chovatelů byly opravdu velmi 
pozitivní. Zpětná vazba jako je tato je samozřejmě skvělá, stejně jako vaše ochota 
poskytnout zpětnou vazbu obecně. Chcete-li zůstat v kontaktu nebo máte-li 
jakékoli dotazy, můžete nás kdykoli kontaktovat prostřednictvím info@mifuma.de 
nebo naší horké lince 0621 32245-76.

Náš Fish Protein Plus bychom rádi doporučili zejména chovatelům velkých plemen a 
okrasné drůbeže, kteří chtějí svým zvířatům nabídnout extra živočišné bílkoviny.  
Toto krmivo povzbudí vaše zvířata v rozhodujících fázích
chovu, odchovu a výstavy! Je ideální pro plodnost, budování svalů,
vývoj krásného a   hustého opeření.

Dobrý chov a brzy na 
viděnou

Georg Welker

POUZE PŘÍRODNÍ BARVIVA

MILÍ CHOVATELÉ, PŘÁTELÉ,

Zdá se, že ani v této výstavní sezóně nám pandemie nedá oddech a výstavy
neotevřou v plné své kráse. Osobní kontakt s Vámi na veletrzích nám velmi chybí.

Přesto bychom Vás rádi informovali o všech novinkách v našem sortimentu. Naše 
vědecké oddělení neustále hledá způsoby, jak zlepšit naše produkty. Letos jsme 
jeden našli: Náš Eco odchov kuřat a kuřic bude na začátku nového roku převeden na 
přirozenou ochranu proti kokcidióze. To je z hlediska způsobu účinku srovnatelné s 
předchozím kokcidiostatikem. Nové, exkluzivní aditivum má ale také prebiotický a 
zároveň antibakteriální účinek, podporuje zdraví střev a posiluje imunitní systém vaší 
drůbeže. Ideální kombinace! Přečtěte si o tom více na straně 8.
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Krmivo pro drůbež
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KÜKENSTARTER PREMIUM
  startovací      kompletní krmivo     pro zdravý vývoj

VŠECHNY PLEMENA DRŮBEŽE

Mifuma Kükenstarter Premium je vyvážené, účelově orientované krmivo pro 1. až 3. 
týden života. Díky energii, aminokyselinám a vitaminům zajišťuje rychlý růst a vitalitu 
zejména pro těžká a středně těžká plemena. Strukturou se podobá jemné směsi pro 
snadnější získání krmných návyků.

KDY:  1. – 3. týden života

DOPORUČENÍ PRO KRMENÍ: 
Krmte v prvních týdnech života v množství 5g-15g/zvíře/den. 

BALENÍ: 
5kg Pytel (směs) 
25 kg Pytel (směs)
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VŠECHNY PLEMENA DRŮBEŽE

Mifuma Kükenaufzucht Premium je vyvážené, účelově orientované krmivo určené pro 
1. až 8. týden života nebo po ukončení krmení startovací směsí Kükenstarter Premium. 
Díky 40% obsahu kukuřice se produkt Kükenaufzucht Premium vyznačuje vysokou 
mírou stravitelnosti. Dodatečná energie je zárukou vitálních a šťastně rostoucích 
zvířat, která současně získávají důležité vitamíny, aminokyseliny, minerály a stopové 
prvky. Vysoký obsah pigmentů zajišťuje optimální ukládání barviv.

KDY: 1.-8. týden života

DOPORUČENÍ PRO KRMENÍ: 

Všechny plemena krmte dávkou 5-40 g /zvíře/den. Krmivo lze použít i při očkování 
proti kokcidiím. Krmení zakrslých plemen se provádí až do období výstav, střední až 
velká plemena se krmí až do 8. týdne života.

BALENÍ: 
25 kg Pytel (směs nebo pelety 2,2mm)

KÜKENAUFZUCHT PREMIUM 
 kompletní krmivo          startovací       vysoce kvalitní složení
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Krmivo pro drůbež

KÜKEN- UND JUNGHENNEN-AUFZUCHT ECO VYLEPŠENÁ RECEPTURA

všestranné   kompletní krmivo   jemná struktura

Mifuma Küken- und Junghennen-Aufzucht Eco je naše inovativní všestranné 
kompletní krmivo. Od této chvíle získáte krmivo s přirozenou ochranou proti 
kokcidióze. Nový přírodní ochranný komplex je srovnatelný s účinností kokcidiostatika 
a je účinný proti kokcidiím, kryptosporidiím a dalším patogenním prvokům. Ochranný 
komplex působí prebioticky a zároveň antibakteriálně, podporuje zdraví střev a 
posiluje imunitní systém vaší drůbeže. Podává se jako startovací krmivo od 1. týdne 
života do doby, než jsou zvířata předvedena na výstavě nebo připravena snášet vajíčka. Drobivá 
struktura v sobě spojuje výhody směsi a pelet a díky svému homogennímu vzhledu je 
optimálně konzumována zvířaty - bez vybírání. 

KDY: Od 1. týdne života do začátku výstavní 
nebo snáškové aktivity.

PROČ:  Univerzální všestranné krmivo s 
ochranou proti kokcidióze od prvního 
dne až do začátku snášky.

POZNÁMKA: Pokud jsou zvířata očkována proti 
kokcidióze, Küken- und Junghennen-Aufzucht 
Eco nesmí být krmen po dobu 10 dnů. Po 
přestávce jej lze znovu použít jako obvykle.

BALENÍ: 25 kg Pytel

  GENGENTTECHNIKECHNIK
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JUNGHENNEN PREMIUM 
kompletní krmivo    zdravé dospívání 

SMĚS PRO MLADÉ SLEPICE

Mifuma Junghennen Premium vyvážené, účelově 
orientované krmivo se používá na krmení od             
9. týdne života.  Pomalé, zdravé dospívání slepice je 
podporováno optimálním poměrem energetického 
obsahu a aminokyselin. Vysoký obsah pigmentů 
zajišťuje optimální ukládání barviv.

KDY: Od 9. týdne života až do začátku výstavy 
nebo snášky

DOPORUČENÍ PRO KRMENÍ: 

Od 9. týdne života až do začátku období výstav 
podávejte dávku 40-80 g /zvíře/den

BALENÍ: 
25 kg Pytel (směs nebo pelety 3mm)

JUNGHHNE PREMIUM
 kompletní krmivo    růst svalů a barevnost peří

SMĚS PRO MLADÉ KOHOUTY

Mifuma Junghähne Premium  je vyvážené, účelově 
orientované krmivo pro intenzivní odchov od 9. 
týdne života. Extra dávka energie, jakož i 
aminokyselin, vitamínů minerálů a stopových 
prvků podpoří šťastný růst silných a vitálních 
jedinců. Vysoký obsah pigmentů je zárukou 
výrazné barevnosti zvířat.

KDY: Krmivo pro mladé kohouty se souborem 
bylinek. Od 9. týdne života až do začátku období 
výstav.

DOPORUČENÍ PRO KRMENÍ:

Od 9. týdne života až do období výstav podávejte 
dávku 40-90 g /zvíře/den - v závislosti na věku a 
plemeni.  Krmivo lze použít i při očkování proti 
kokcídiím.

BALENÍ: 
25 kg Pytel (směs nebo pelety 3mm)
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Krmivo pro drůbež

BIO VOLLKRAFTMEHL/-KORN A PREMIUM 
prvotřídní       kompletní krmivo         vyrovnané 

NOSNICE

Mifuma Bio Vollkraftmehl/-korn je naše prvotřídní kompletní krmivo v EU Bio kvalitě. 
Vyznačuje se vysokou hladinou vitamínů, stopových prvků, živin a minerálů. Vysoký 
obsah energie a aminokyselin v tomto kompletním krmivu pro nosnice zajišťuje velmi 
dobrý snáškový výkon a pevné skořápky vajec. Toto kompletní krmivo použijte k 
produkci BIO vajec nejvyšší kvality.

KDY: Celoročně u nosnic

BALENÍ: 25 kg Pytel (směs nebo pelety)

VOLLKRAFTMEHL/-KORN 
PREMIUM

 nosnice        kompletní krmivo      pevné skořápky

NOSNICE

Mifuma Vollkraftmehl/-korn Premium je ve tvaru 
pelet nebo směsi. Toto účelově orientované 
krmivo obsahuje všechny důležité vitamíny, 
minerální látky a stopové prvky. Dosáhnete 
vysoké snášky bez steatózy (nadbytek tuku). 
Optimální obsah barevných pigmentů se postará 
o zlatožlutou barvu žloutků a výjimečnou barvu 
nohou.

KDY: Celoročně u nosnic

DOPORUČENÍ PRO KRMENÍ: Na začátku 
snášky krmte zakrslá plemena dávkou 80g/
zvíře/den, větší plemena dávkou 120g/zvíře/
den. Krmivo je výjimečně vhodné pro 
automatizované krmení.

BALENÍ: 
25 kg Pytel (směs nebo pelety 3mm)

VOLLKRAFTMEHL/-KORN 
ECO
 prvotřídní      kompletní krmivo     cenově výhodné

NOSNICE

Mifuma Vollkraftmehl/-korn Eco je vysoce 
kvalitní, účelově orientované krmivo pro nosnice, 
které nemusíte kombinovat s žádným jiným zrnem. 
Obsahuje všechny důležité vitamíny a minerální 
látky pro plnohodnotné a zdravé krmení Vašich 
zvířat. Vysoký obsah pigmentů je zárukou výrazné 
barevnosti zvířat.

KDY: Celoročně u nosnic

DOPORUČENÍ PRO KRMENÍ: Směs podávejte od 
začátku snášky. Množství krmiva se pohybuje mezi 
80-125g/zvíře/den.

BALENÍ: 
25 kg Pytel (směs nebo pelety 3mm)
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Krmivo pro drůbež

WELLNESS LEGEMISCHUNG PREMIUM
  rozmanité     kompletní krmivo     směs zrna a pelet 

VŠECHNY PLEMENA DRŮBEŽE

Mifuma Wellness Legemischung PREMIUM je mimořádně rozmanité prémiové 
krmivo vhodné pro všechna plemena drůbeže. Zdravá, speciálně vybraná semena 
a obilné složky jsou v tomto případě kombinované s určitým podílem pelet. Vaše 
"drůbeží rodina" tak dostane všechny důležité minerály a stopové prvky. Vaše 
zvířata to budou prostě milovat!

KDY: Celoročně

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ: 
Střední a velká plemena krmte dávkou cca 125g/zvíře/den

BALENÍ: 
5 kg Pytel (směs zrna a pelet)
25 kg Pytel (směs zrna a pelet)

BIO LEGEMEHL/-KORN E PREMIUM
doplňkové krmení    oblíbené u nosnic        kvalitní složení 

NOSNICE

Mifuma Bio Legemehl/-korn E je náš prémiový doplněk krmiva v EU-BIO-kvalitě. 
Kompletně vybavené doplňkové krmivo zajišťuje přírodní barvu žloutku a peří. Díky 
vysokému obsahu vitamínů dosáhnete kvalitních a zdravých zvířat. Toto krmivo je 
pod stálou kontrolou dle certifikace EU (DE - ÖKO - 005), kde jsou všechny 
suroviny v BIO kvalitě. Drůbež potřebuje vysoce kvalitní složení krmiva, aby mohla 
snášet vejce v BIO kvalitě. 

KDY: Celoročně u nosnic

DOPORUČENÍ KE RKMENÍ: Krmte 2/3 tohoto BIO krmiva k 1/3 směsi zrnin.

BALENÍ:
25 kg Pytel (směs nebo pelety)
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Krmivo pro drůbež

NOSNICE

Mifuma Legemehl/-korn ECO v kombinaci se zrnem 
vede k vysoké snášce vajec. S vysokým obsahem 
vitamínů a velmi dobrým množstvím aminokyselin 
a pigmentů získáte zdravá zvířata a zlatožluté 
žloutky.

KDY: Celoročně u nosnic

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ Denní dávka by se 
měla skládat ze 2/3 doplňkového ECO krmiva 
během dne a večer 1/3 GEFLÜGELKÖRNER ECO.   
V množství 60-90g/zvíře/den

BALENÍ: 
25 kg Pytel (směs nebo pelety 3mm) 

LEGEMEHL/-KORN PREMIUM
  doplňkové krmivo    oblíbené u nosnic       prémiové 

NOSNICE

Mifuma Legemehl/-korn Premium se využívá jako 
doplněk do obilných krmiv pro nosnice. 
40% obsah kukuřice zajistí zlatožlutou barvu 
žloutků a výjimečnou barvu nohou. Všechny 
důležité vitamíny, minerály, stopové prvky a 
aminokyseliny přispějí k vysoké snášce a pevným 
skořápkám vajíček.

KDY: Celoročně u nosnic

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ: Denní dávka by se 
měla skládat ze 2/3 doplňkového prémiového 
krmiva a 1/3 obilovin, resp. krmného zrna pro 
drůbež. K 30-40 g obilovin nebo krmných obilovin 
pro drůbež přidejte cca 70-85 g produktu 
Legemehl / -korn Premium. Krmivo je vhodné pro 
všechna plemena.

BALENÍ: 
5 kg Pytel (směs nebo pelety 3mm)  
25 kg Pytel (směs nebo pelety 3mm) 

LEGEMEHL/-KORN ECO
doplňkové krmivo    oblíbené u nosnic   cenově výhodné

BIO GEFLÜGELKÖRNER 
  doplňkové krmivo     vyvážené  

VŠECHNY PLEMENA DRŮBEŽE

Mifuma Bio Geflügelkörnern završí náš BIO sortiment pro nosnice. Kromě naší, na 
bílkoviny bohaté, vysoce kvalitní směsi Bio Legemehl/-korn E, tak i toto krmivo 
charakterizují stálé kontroly, certifikace EU (DE - ÖKO - 005) a suroviny v BIO kvalitě. 
Kukuřičné, pšeničné, ječmenné  složky a skořápky v kombinaci s Bio Legemehl/-korn 
E tvoří kompletní krmnou dávku - pro všechny plemena drůbeže. Od této chvíle 
budou vaše zvířata snášet vejce v BIO kvalitě.

KDY: Celoročně pro všechny druhy drůbeže

BALENÍ: 25 kg Pytel
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Krmivo pro drůbež

12-KORNGEFLÜGELKÖRNER  
PREMIUM 
doplňkové krmivo    kvalitní a lesklé peří    rozmanité

VŠECHNY PLEMENA DRŮBEŽE

Mifuma Geflügelkörner Premium je vhodné jako 
doplňkové krmivo pro všechny vaše zvířata. Ideální, 
vyvážené, strukturované krmivo si Vás získá nejen 
kvalitním vzhledem, ale i jeho vybraným složením 
obilovin a jemných semen, které optimálně doplní 
každodenní dávky krmiva.

Jde o drť z kukuřice, pšenice, sój ových bobů, 
hrachu, čiroku, lněných semen, ječmene, 
slunečnicových zrn, lastur ústřic, špenátových 
semen, loupaného ovsa, neloupané rýže a 
mrkvových vloček.

KDY: Celoročně pro všechny plemena drůbeže

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ: Do 2/3 směsi 
Legemehl / -korn Premium přidejte 1/3 zrna 
Geflügelkörner Premium.

BALENÍ: 25 kg Pytel

GEFLÜGELKRNER 
ECO 
 doplňkové krmivo   vyvážené    cenově výhodné 

VŠECHNY PLEMENA DRŮBEŽE

Mifuma Geflügelkörner Eco je ideálním doplňkem 
směsi nebo zrna pro nosnice. Energeticky bohatá 
směs z domácí kukuřice, pšenice, ječmene a extra 
dávky lastur je zárukou vynikající snášky a 
pevných skořápek vajec.

KDY: Celoročně pro všechny plemena drůbeže

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ: Do krmiva přidejte 
během dne 2/3 směsi Legemehl / -korn a večer 
1/3 zrna Geflügelkörner ECO

BALENÍ: 25 kg Pytel

doplňkové krmivo     max. 15% kukuřice        klíčící

VŠECHNY PLEMENA DRŮBEŽE

Mifuma 12-Korn je vysoce kvalitní alternativou ke standardní směsi obilí pro vaši 
drůbež. Se směsí 12 vybraných složek (pšenice, kukuřice, ječmen, žlutý hrášek, MILO, 
Edelgrit, ovesné vločky, neloupaná rýže, sójové boby, žíhaná slunečnicová semínka, 
semena a anýzový olej) přináší rozmanitost v kurníku. Další složkou je anýzový olej, 
který stimuluje chuť k jídlu a podporuje zdraví vašich zvířat. Díky omezení na max. 
15% obsahu kukuřice je tato směs špičkovým krmivem pro 
bílé a speciálně černá plemena. 

KDY: Celoročně pro všechny plemena drůbeže

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ : 
Zvyště aktivitu Vašich zvířat díky 
klíčícím semenům, které jsou přímo vitamínovou 
bombou. Podávejte  společně s 
Legemehl/-korn Premium a vaše krmení bude 
bez genetických modifikací.

BALENÍ: 
25 kg Pytel
5 kg Pytel
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Krmivo pro drůbež

ZUCHT PREMIUM
  na oplodnění         vynikající složení        se souborem bylinek

VŠECHNY PLEMENA DRŮBEŽE

Mifuma Zucht Premium přispívá k dosahování vysoké míry oplodnění a líhnutí. Vysoký 
podíl kukuřice tohoto vysoce kvalitního účelově orientovaného krmiva zaručuje  
dobrou stravitelnost. Vysoké dávky kyseliny linolové a vitamínů B + E přinášejí tu 
nejlepší chovnou kondici slepic a kohoutů. Soubor bylinek se zase postará 
o zdravý a vitální rozmnožovací chov.

KDY: Tímto účelově orientovaným krmivem krmte chovné kmeny minimálně 4 
týdny před sběrem násadových vajec.

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ: 
Denní dávka pro zvíře 100-125 g/zvíře/den

BALENÍ: 25 kg Pytel (směs a pelety 3mm)

FSCHPROTEN PLUS 
 těžká plemena     odchov      chov     proteinová bomba    okrasná drůbež

VŠECHNY PLEMENA DRŮBEŽE

Fischprotein Plus optimalizuje růst zvířat těžkých a nejtěžších plemen z oblasti kuřat i 
velké vodní a okrasné drůbeže. Další plus živočišných bílkovin je podpora přirozeného 
genetického růstu, zejména u těžkých plemen. Obsah živočišných bílkovin se získává z 
přírodních rybích bílkovin. Tímto způsobem můžete vylepšit každý koncept krmení a dát 
svým zvířatům potřebnou sílu. Optimální složení živočišných bílkovin podporuje nejen 
rozvoj svalů a peří zvířat, ale také podporuje plodnost.

Ideální pro období rozmnožování. Fischprotein Plus nemá žádný vliv na chuť vejce nebo 
masa.

KDY: Doporučujeme Fischprotein Plus od 9. týdne života pro velká plemena a během 
období rozmnožování

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ: Nejlepší je nakrmit 3 díly Fischprotein Plus a 1 díl vysoce 
kvalitních semen  (např. Geflügelkörner Premium). To má za následek přirozenou 
koncentraci živočišných a rostlinných bílkovin, olejů a tuků potřebných pro těžká 
plemena a okrasnou drůbež při chovu.

BALENÍ:
25 kg Pytel (2,2mm pelety)
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Krmivo pro okrasnou drůbež

ZIERGEFLÜGEL 
AUFZUCHT ZA 
 drobky      křepelka     bažant      startovací

KŘEPELKA - BAŽANT - KOROPTEV

Odchovná směs (ZA) Mifuma Ziergeflügel 
Aufzucht je startovací krmivo s velmi vysokým 
obsahem proteinů pro všechna plemena okrasných 
ptáků, jako jsou křepelky, bažanti a koroptve. 
Výsledkem velmi kvalitního obsahu aminokyselin a 
vysoké vitaminizace je rychlý růst a dobrý tělesný 
vývoj v první fázi života. Obsažený soubor bylinek 
se zase postará o zdravá a vitální zvířata.

KDY: Odchovnou směs Ziergeflügel Aufzucht ZA 
aplikujte jako účelově orientované krmivo v 1. až 
6. týdnu života. Následně můžete odchovnou
směs doplnit o zrno Geflügelkörner Premium
nebo o speciální startovní směs Spezialstarter
Premium.

BALENÍ: 
5 kg Pytel(drobky) 
25 kg Pytel(drobky) 

ZIERGEFLÜGEL  
ZUCHT + HALTUNG ZZH
  malá peleta     křepelka    bažant 

KŘEPELKA - BAŽANT - KOROPTEV

Odchovná a chovná směs (ZZH) Mifuma 
Ziergeflügel Zucht + Haltung je speciální, 
účelově orientované krmivo pro okrasné 
ptactvo s vysokým obsahem aminokyselin a 
vitamínů. Jako výlučně chovné krmivo ji můžete 
doplnit i o zrno Geflügelkörner Premium. 

KDY: Od 7. týdne života jako kompletní krmivo 
pro okrasnou drůbež

DOPORUČENÍ PRO KRMENÍ: Po ukončení 
krmení odchovnou směsí aplikujte odchovnou a 
chovnou směs jako účelově orientované krmivo.

BALENÍ: 
5 kg Pytel(peletky 2,2mm) 
25 kg Pytel(peletky 2,2mm) 
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Krmivo pro velkou a vodní drůbež

WASSERGEFLÜGEL 
AUFZUCHT WA
  startující směs       kachňata         housata

KACHŇATA - HOUSATA

Odchovná směs pro vodní drůbež (WA) Mifuma 
Wassergeflügel Aufzucht je plnohodnotné, 
účelově orientované krmivo pro zdravý odchov 
káčátek a housat. Maximálně kvalitní obsah 
minerálních látek a vitamínů je zárukou velmi 
dobrého přibírání a stabilní struktury kostí.

KDY: Odchovnou směs pro vodní drůbež 
Wassergeflügel Aufzucht používejte na krmení od 
1. až po 6. týden života.

BALENÍ: 
25 kg Pytel (peletky 2,2mm)

WASSERGEFLÜGEL  
AUFZUCHT EXTENSIV WAE
  pomalé dospívání      do snášky       do chovu 

VODNÍ DRŮBEŽ

Extenzivní odchovná směs pro vodní drůbež 
(WAE) Mifuma Wassergeflügel Aufzucht extensiv 
na krmení kachen a hus až do začátku snášky 
nebo chovu, resp. i během nosné přestávky. Toto 
vyvážené krmivo zajistí pomalé dospívání 
nedospělých jedinců bez jejich výkrmu.

KDY: Toto krmivo používejte od 7. týdne života 

BALENÍ: 
25 kg Pytel (peletky 3mm)

WASSERGEFLÜGEL 
ZUCHT WZ
  na oplodnění        vysoká míra líhnutí  

VODNÍ DRŮBEŽ

Chovnou směsí pro vodní drůbež (WZ) Mifuma 
Wassergeflügel Zucht vytvoříte vhodné 
předpoklady pro vynikající chovnou kondici zvířat a 
zajištění vysoké míry oplodnění a líhnutí.

KDY: 6-8 týdnů před sběrem násadových vajec 
jako kompletní krmivo

BALENÍ:  25 kg Pytel (peletky 3mm)
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Krmivo pro velkou a vodní drůbež

PUTEN STARTER PS
energetický    pro chov      oblíbený 

KRŮTA

Startovací směs pro krůty (PS) Mifuma Puten 
Starter vám nabízí vysoce kvalitní startovací 
krmivo pro krůty s kokcidiostatiky na ochranu před 
střevním onemocněním. Vysoký energetický 
obsah a proteiny zaručí velmi dobrý růst v první 
fázi života. Zvířata si vysloveně oblíbí jemně 
drobivou strukturu.

KDY: Od 1. do 6. týdne života jako kompletní 
krmivo

BALENÍ: 
25 kg Pytel (peletky 2,2mm)

PUTEN AUFZUCHT + MAST PAM
 vyrovnaný      vysoký nárust masa     kompletní krmivo

KRŮTA

Mifuma Puten Aufzucht + Mast PAM je ideálním 
doplňkem ke krmivu PUTEN Starter PS. Zajišťuje 
navýšení váhy masa a zdravý růst kostí díky 
vyváženým minerálům a aminokyselinám. S 
kokcidiostatiky pro ochranu střev.

KDY Od 7. do 14. týdne života jako kompletní 
krmivo s postupným navýšením dávky až na 
350g/zvíře/den

BALENÍ: 
25 kg Pytel (peletky 3mm)
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Krmivo pro velkou a vodní drůbež Speciální produkty

KAROTTENFLOCKEN
100% přírodní  ß-karoten   dobré skladování

Naše nové mrkvové vločky slouží jako cenný 
potravinový doplněk bez přísad, jako jsou barviva, 
konzervační látky a příchutě. Obsahují přírodní ß-
karoten, což je dobré pro oči a srst. S mrkvovými 
vločkami Mifuma lze vylepšit každé krmivo pro 
králíky, hlodavce, drůbež, kuřata, koně nebo psy. 
Naše mrkvové vločky jsou přírodní, byly šetrně 
usušeny a jsou zvláště stabilní při skladování. Díky 
šetrnému sušení jsou všechny vysoce kvalitní 
vitamíny uchovány zvířatům. Čerstvá mrkev je 
velmi náchylná k plísním, což není případ našich 
suchých mrkvových vloček.

KDY: Celoročně jako doplněk stravy

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ: 
Králíci a hlodavci: 1 až 2g na kg tělesné   
hmotnosti a den
Drůbež: 2 až 10g na zvíře a den
Pes: 1-5g na kg tělesné hmotnosti
Kůň / poník: 5 až 15g na 100 kg tělesné 
hmotnosti a den

TIP: Namočte mrkvové vločky na asi 20 minut 
před krmením a smíchejte s krmivem. Mrkvové 
vločky mohou být podávány buď v suchém nebo 
namočeném stavu.
Pokud jich plánujete dát více než 100g tak 
doporučujeme namočit.

BALENÍ: 2 kg Kbelík (mrkvové vločky)

FRUCHT- UND GEMÜSEKORN 
PREMIUM
bohatý    plné vitamínů  pestrobarevná zvířata

VŠECHNY PLEMENA DRŮBEŽE

Frucht- und Gemüsekorn Premium umožňuje 
vitalizační kúru před výstavami a hodí se i pro 
chovné účely. Vysoce kvalitní doplňkové krmivo 
stimuluje vynikající opeření a vývoj peří. Je bohaté 
na kyselinu linolovou, barevné pigmenty a 
aminokyseliny. Zelenina obsažená v krmivu 
přinese zvířatům vitalitu a pevnou imunitu. Ovoce 
zase obsahuje další dávku vitamínů.

KDY: aplikujte jako kúru od začátku chovu až po 
ukončení snášení násadových vajec a 4 - 6 týdnů 
před výstavami

PROČ: Speciální krmivo pro zvýšení plodnosti, 
líhnutí, vývoj opeření a vybarvení.

TIP: Při prvním krmení se doporučuje navlhčit 
společně s běžným krmivem.

BALENÍ:   5 kg Pytel

HÄHNCHEN STARTER + 
AUFZUCHT HSA 
  brojleři       kompletní krmivo     vysoký nárust masa 

BROJLER

Mifuma Hähnchen Starter + Aufzucht HSA je 
startovací a odchovná směs, která je díky obsahu 
živin, minerálních látek a vitamínů ideálním 
účelově orientovaným krmivem pro vaše brojlery. 
Vynikající růst a zdravá stavba těla díky 
bohatému obsahu minerálních látek a stopových 
prvků. S obsahem kokcidiostatik zajišťuje 
dostatečnou ochranu před střevními parazity.

KDY: Od 1.týdne života do maximálně 5 dní před 
porážkou jako kompletní krmivo

BALENÍ: 
25 kg Pytel (peletky 2,2mm)

MAST ALLROUND 
MA
 pro všechnu drůbež      konečný výkrm     bez kokcidiostatik 

VŠECHNY PLEMENA DRŮBEŽE

Mifuma Mast Allround MA je kompletní krmivo bez 
kokcidiostatického činidla, které je speciálně navrženo 
pro konečný výkrm. Vybavené mnoha komponenty 
bohatými na energii a bílkoviny je toto výkrmové 
krmivo sestaveno jako kompletní krmivo v posledních 
týdnech života před datem porážky. 

Vhodný pro všechny druhy drůbeže na výkrm.

KDY: V závislosti na typu drůbeže nejméně jeden 
týden před plánovaným datem porážky

PROČ: Dosáhněte nejvyššího přírůstku hmotnosti v 
konečné fázi výkrmu

BALENÍ: 
25 kg Pytel (peletky 3mm)
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Spezialitäten

PCK-MAX NOVINKA

  zabavení    všechna plemena   vitamíny

Mifuma Pick-Max je 7 cm široký a 15 cm dlouhý špalek. Zajišťuje aktivní zabavení celé 
drůbeží rodinky a umožňuje projevit druhově specifické chování při hledání potravy. 
Podporuje aktivitu, pohyblivost a zabraňuje odchylkám v chování, jako je klování peří a 
kanibalismus. Mifuma Pick-Max je pestrá pochoutka vyrobená z kukuřice, pšenice, milo, 
vojtěšky, slunečnicových semínek, krevet, mrkve a ovesných vloček.

KDY: Krmte maximálně do 25% denní krmné dávky

PROČ: Vaše zvířata to budou milovat! Ideální pro ochočení nebo přilákání zvířat

TIP: Pro křepelky se doporučuje umístit Pick-Max do mělké misky/hrnku a pokropit 
trochou vody, aby části špalku trochu nabobtnaly.

BALENÍ: 
8 špalků v kartonu

SPEZALMSCHUNG PREMIUM GEGRÜTZT
 jemně drobivý  vysoká kvalita  vhodný i pro křepelky

Chutná, jemně drobivá směs je vhodná pro všechna plemena a okrasnou drůbež. S 
jemně nalámanou kukuřicí a spoustou malých semínek poskytuje tato prémiová 
speciální směs zvířatům ideální podporu při učení krmných návyků. Spezialmischung 
Premium je ideální pro první dny života nebo jako svačina mezi krmnou dávkou. Je ale 
také vhodný pro krmení křepelek a jiných kuřat.

KDY: V prvních dnech života cca 5 g na zvíře a den; dospělá zvířata do 15g na zvíře a 
den.

PROČ: Ideální struktura pro rychlý příjem krmiva od prvního týdne života.

TIP: Tato směs je ideální pro ochočení zvířat a jejich přivykání na lidské ruce.

BALENÍ: 5 kg pytel
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Speciální produkty

VITAL-POWER-STEIN 
  minerální kámen         kvalitní příjem            pro všechny druhy 

KAMENNÝ GRIT PRO DRŮBEŽ

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 
struktura minerálního kamene stimuluje zvíře k vyzobávání jednotlivých částí a tím 
poskytuje dostatečný zdroj minerálních látek. Zajišťuje ochranu před vyklovávání peří.

KDY: volně přístupné celoročně

TIP: Pokud existuje riziko klování peří, zajistěte volný přístup ke kameni na suchém 
místě. Tímto způsobem dáte zvířatům další zdroj zábavy a zároveň jim zajistíte 
odpovídající příjem minerálů. 

HODNOTY SLOŽENÍ:
Calcium 23 %
Magnesium 2 %
Natrium 0,6 %
Phosphor 0,04 %
Jodid 0,4 mg / kg
Asche / HCL-unl. Asche 90 % / 33 %

BALENÍ:
12ks (balení)
36ks (karton)

STRAUSSENFUTTER SF
  doplňkové krmivo    EMU    NANDU 

PŠTROS

Mifuma Straußenfutter SF slouží jako doplněk 
krmiva při krmení na pastvinách. Velmi dobrá 
zásoba minerálů, vitamínů a vyvážený poměr 
energie a bílkovin zajišťuje kvalitní vývoj zvířat a 
pevné složení kostí. Toto krmivo lze také použít pro 
Emu a Nandu (od 6. měsíce) jako doplněk k 
pastvinám nebo zelenému krmivu

KDY: Od 3.týdne života jako doplněk ke krmení na 
pastvinách s prémiovými zrny (až 20%).

BALENÍ: 
25 kg Pytel (peletky 3mm)

AUSTERNSCHALEN AS
  zdroj vápníku     kvalitní skořápky       zdravé kosti 

GRIT PRO DRŮBEŽ

Mifuma Austernschalen AS je čistě přírodní 
produkt. Obsahuje vysoce stravitelný vápník, je 
vhodné jako doplněk k chovu pro zajištění 
kvalitnější snášky drůbeže. Hrubé fragmenty 
zůstávají déle v žaludku, a tím také zlepšují 
trávení. Pomáhají zlepšovat kvalitu skořápky a 
mají pozitivní vliv na pevnost kostí.

KDY: volně přístupné celoročně

Velmi snadno dostupný zdroj vápníku pro drůbež

BALENÍ: 
25 kg Pytel
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Röhnfried speciální produkty

SPECIÁLNÍ 
PRODUKTY

MITEX
DEZINFEKCE PROSTORŮ

� bojuje s blechami
�  zabíjí roztoče a vši
�  dlouhotrvající účinek

BALENÍ:
500 ml Láhev
1 l Láhev

APARASIT
PROTI ŠKŮDCŮM

� snadné použití
�  proti roztočům
�  zabíjí mouchy

BALENÍ: 
750 ml Sprej

KIESELGUR SPRAY
KŘEMELINA VE SPREJI

� bojuje s roztoči
�  efektivně
� účinný a biologický

BALENÍ: 400 ml Sprej

MILBPROTECT
DOPLŇKOVÉ KRMIVO

� celoročně
�  podporuje chuť k jídu
�  snižuje stres

BALENÍ:
500 ml Láhev
5 l Kanystr

KIESELGUR PULVER
ČISTÁ KŘEMELINA

� bojuje s roztoči
�  efektivně
� účinný a biologický

BALENÍ: 600 g Kbelík

AVIDRESS
CHYTRÁ HYGIENA PITNÉ VODY

� zdravá zvířata
� celoročně použitelné
� podpora metabolismu

BALENÍ:
1 l Láhev
5 l Kanystr

KÜKENGLÜCK 2.0
ZDRAVÝ CHOV DRŮBEŽE

� probiotika
�  ochranna střev
�  doplněk k chovu

BALENÍ: 550 g Dóza

VITAMIN ADEC
ZÁSOBA VITAMÍNŮ 

� lepší růst
� plný vitamínů
� podpora imunity

BALENÍ:
100 ml Láhev
250 ml Láhev
1 l Láhev

RASSE MINERAL 
VYSOKÝ OBSAH MINERÁLŮ

� pevné skořápky
� tvorba peří
� pevné kosti

BALENÍ: 5 kg Kbelík

DARMFIT 
ZDRAVÁ STŘEVA

�  zdravá střeva
�  zdravý růst
�  podpora zdravého trávení

BALENÍ: 1 l Láhev

HENNENGOLD
TEKUTÝ MINERÁLNÍ DOPLNĚK KRMIVA

�  kvalitní skořápky
�  podporuje růst peří
�  zabraňuje vypadávání peří

BALENÍ:
1 l Láhev
5 l Kanystr

PICKBLOCK 
MINERÁLNÍ KRMIVO PRO DRŮBEŽ

�  zásoba minerálů
�  snižuje vyzobávání peří
�  přírodní péče o zobák

BALENÍ: 6 kostek v kartonu
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Přehled produktů

PŘEHLED PRODUKTŮ  

Změna vyhrazena.

Kükenstarter Premium +
25 kg/

5 kg Pytel
Směs 12 21 0,48 1,1 0,7 10.000 100 + + + 5-15 0,25 Kompletní krmivo pro 1.-3. TŽ pro střední až velká plemena

Kükenaufzucht Premium + 25 kg Směs /2,2 mm 11,5 18,5 0,42 1 0,65 10.000 90 + ++ + 5-40 1,25 Kompletní krmivo pro 1.-8. TŽ zakrslá plemena do začátku snášky

Küken- und Junghennen Aufzucht Eco 25 kg Drobky 11 16 0,35 0,95 0,5 9.000 80 + + 5-90 6-8 Kompletní krmivo pro kuřata a mladé slepice od 1. do 16. tž. / snášky

Junghennen Premium + 25 kg Směs /3 mm 11,2 15,5 0,34 0,9 0,6 9.000 80 + ++ + 40-80 6 Kompletní krmivo pro slepice 9. tž. do výstavy nebo do začátku snášky

Junghähne Premium + 25 kg Směs /3 mm 12 21 0,48 1,1 0,7 10.000 90 + ++ + 40-90 6 Kompletní krmivo pro kohouty od 9. týdne života

Bio Vollkraftmehl/-korn A Premium 25 kg  Směs /3 mm 11,2 17,5 0,3 3,8 0,5 10.000 50 + + 80-120 30-40 Kompletní BIO-krmivo

Vollkraftmehl Premium + 25 kg Směs 11,4 17 0,4 3,8 0,5 10.000 50 + ++ 80-120 30-40       Kompletních krmivo s minimálně 40% kukuřice od začátku snášky

Vollkraftkorn Premium + 25 kg 3 mm 11 17 0,36 3,8 0,5 10.000 50 + ++ 80-120 30-40       Kompletní krmivo od začátku snášky

Vollkraftmehl /-korn Eco 25 kg Směs /3 mm 11 15,5 0,36 3,8 0,5 9.000 40 + + 80-120 35-45       Kompletní krmivo od začátku snášky

Wellness Legemischung Premium +
25 kg/

5 kg Pytel
Zrna a pelety 11 14 0,3 2,95 0,46 10.000 30 + + 80-150 30-50 Pestré kompletní krmivo

Bio Legemehl/-korn E Premium + 25 kg Směs /3 mm 10,4 19,5 0,33 5,2 0,6 14.000 70 + + 70-85 35-45       Doplňkové BIO krmivo s ⅔ až ⅓ obilné směsi

Legemehl/-korn Premium +
25 kg/

5 kg Pytel
Směs /3 mm 10,2 20 0,5 5,2 0,6 14.000 70 + ++ 70-85 20-30

Prémiový doplněk s 2/3 až 1/3 směsi zrn pro vysokou 
výkonnost při snášce

Legemehl/-korn Ergänzer Eco
25 kg/

5 kg Pytel
Směs /3 mm 9,6 20 0,38 5,1 0,55 11.500 50 + + 70-85 20-30       Doplněk 2/3 až 1/3 obilné směsi pro nosnice

Bio Gefl ügelkörner +
25kg/

5 kg Pytel
Zrna 12,1 9,0 0,16 2,3 30-40 10-15 1/3 Bio Gefl ügelkörnerna 2/3 Bio Legemehl/-korn

Gefl ügelkörner Premium + 25 kg Zrna 12,5 13 0,22 1,6 0,31 + 30-40 10-15 1/3 Gefl ügelkörner Premiumn na 2/3 Legemehl/-korn

Gefl ügelkörner Eco 25 kg Zrna 12,5 9,3 0,19 2,5 0,27 + 30-40 10-15 1/3 Gefl ügelkörner Eco na 2/3 Legemehl/-korn

12-Korn
25 kg/

5 kg Pytel
Zrna a vločky 12,5 12 0,19 1,1 0,33 + 30-40 10-15 1/3 12-Korn na 2/3 Legemehl/-korn

Zucht Premium + 25 kg Směs /3 mm 11,2 16,5 0,38 3,8 0,52 10.000 80 + ++ + 100-125       30-40        Kompletní krmivo od začátku snášky pro chovná zvířata

Fischprotein Plus + 25 kg 2,2 mm 8,6 23,5 0,5 6,35 0,6 24.000 110 + ++ 80-100 8-10 Doplněk k normální krmné dávce nebo obilninám

Ziergefl ügel Aufzucht ZA +
25 kg/

5 kg Pytel
 Drobky 11,6 26 0,58 1,3 0,85 10.000 70 + + + 5-15 4-5

Kompletní krmivo pro 1.-6.TŽ pro okrasnou drůbež, bažanty, koroptve a 
perličky

Ziergefl ügel Zucht + Haltung ZZH +
25 kg/

5 kg Pytel
 2,2 mm 10,2 20 0,5 5 0,75 10.000 70 + + + 40-90 20-25

Kompletní nebo doplňkové krmivo od 7. týdne života pro 
okrasnou drůbež, bažanty, koroptve a perličky

Wassergefl ügel Aufzucht WA 2,2 mm 11,6 18,5 0,45 1 0,65 9.000 80 + + + 10-25 1-2 Kompletní krmivo pro 1.-6. TŽ

Wassergefl ügel Aufzucht Extensiv WAE  3 mm 11 16 0,35 1 0,65 8.500 30 + + 30-150 25-35       Kompletní krmivo od 6. týdne života

Wassergefl ügel Zucht WZ  3 mm 10,2 17 0,36 3,6 0,6 9.000 65 + + 200

Puten Starter PS  2,2 mm 11,8 26 0,58 1,3 0,9 10.000 80 + + 10-150

30-40       Kompletní krmivo pro chov                  

0,2-0,4      Kompletní krmivo do do 6. týdne života

Puten Aufzucht + Mast PAM 3 mm 12,2 22 0,46 1,1 0,75 10.000 80 + + 150-360 12-20       Kompletní krmivo 6.-14. TŽ

Hähnchenmast Starter + Aufzucht HSA  2,2 mm 12 22 0,54 1 0,7 10.000 50 + + 10-100 2-3 Kompletní krmivo pro brojlery až 5 dní před porážkou

Mast Allround MA 3 mm 12,6 19 0,45 1 0,65 8.000 90 + 30-430 0,5-35
Kompletní krmivo od 7. týdne života pro odchov a 
výkrm i konečný výkrm minimálně 5 dní před porážkou

Karottenfl ocken Vločky 7,7 8,5 0,4 0,3 + 2-10 0,7-3,5       Doplnění denní krmné dávky o 2-10%

Frucht- und Gemüsekorn Premium 2,2 mm 9,5 20 0,56 1 0,5 25.000 195 ++ ++ + 15-20 0,1 Doplňkové krmivo v chovu a před výstavami

Pick-Max 7 cm špalky 11 13 0,25 3,5 0,35 10 - 40 3,5-15       Krmte maximálně 25 % denní krmné dávky

Spezialmischung Premium gegrützt Jemné zrno 11,9 11,4 0,21  0,05  0,25 + 5 0,02 Vhodné pro první dny života nebo jako svačina i pro křepelky

Straußenfutter SF 3 mm 11 16 0,34 1 0,65 9.000 70 + 400-700 150-200     Doplňkové krmivo pro dospělé pštrosy

Austernschalen AS

+ 25 kg     

25 kg

+ 25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

+ 25 kg

+ 2 kg Kyblík

+ 5 kg Pytel

+ 8 Špalky

+ 5 kg Kbelík 

25 kg

+ 25 kg Úlomky 3 1 Přírodní produkt ze Severního moře GRIT
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Mifuma-Club

Máte-li jakékoli dotazy: napište e-mail na adresu club@mifuma.de nebo zavolejte na:
00420 318 875 513 nebo 00420 723 958 290

MIFUMA PŘEHLED ODMĚN
Sbírejte body Mifuma z našich pytlů a vyměňte je za atraktivní odměny

NASBÍRANÉ BODY ZAŠLETE NA ADRESU:
Mischfutter Werke Mannheim GmbH
Stichwort: Prämienpunkte; Otto-Hahn-Str. 40, 68169 Mannheim

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ (*povinná   pole)

Společnost*

1.předseda

Kontaktní osoba*

Počet členů klubu

Ulice a číslo domu*

PSČ* Město*

Telefon *

E-Mail

Datum a podpis*

X    Zásady ochrany osobních údajů na 
z adní straně jsem četl a přijímám je.

REGISTRACI I S BODY ZAŠLETE NA ADRESU: 
Mischfutter Werke Mannheim GmbH Stichwort: 
Clubanmeldung 
Otto-Hahn-Str. 40, 68169 Mannheim

Váš prodejce krmiv Mifuma *

VYBERTE SI VÝSTAVNÍ BALÍČEK:
BALÍČEK 1 : role klecové fólie
BALÍČEK 2 : čestná cena Mifuma
BALÍČEK 3 : tombola
BALÍČEK 4 : držák na 20 oceňovacích lístků

MIFUMA-CLUB
Mischfutter Werke Mannheim GmbH aktivně podporuje spolky při jejich činnosti. 
Z tohoto důvodu byl založen Mifuma club. Staňte se členem a využívejte naše 
atraktivní odměny a podporu při výstavách. Tato služba je pro Vás zdarma.

Jako člen klubu Mifuma si můžete vybrat jeden z výstavních balíčků. 
Naproti tomu smí Mischfutter Werke Mannheim GmbH zdarma uveřejnit inzerát 
ve Vašem výstavním katalogu.
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PLÁN KRMENÍ

ODCHOV

VELKÁ A VODNÍ DRŮBEŽ

Kükenstarter Kükenstarter Kükenstarter 
PremiumPremiumPremium

Kükenaufzucht PremiumKükenaufzucht PremiumKükenaufzucht PremiumKükenaufzucht Premium

Ziergeflügel Aufzucht ZA Ziergeflügel Aufzucht ZA Ziergeflügel Aufzucht ZA Ziergeflügel Aufzucht ZA 
BröselBrösel

Wassergeflügel Aufzucht WAWassergeflügel Aufzucht WAWassergeflügel Aufzucht WAWassergeflügel Aufzucht WA

Puten Starter PSPuten Starter PSPuten Starter PS

Hähnchen Starter + Aufzucht HSAHähnchen Starter + Aufzucht HSAHähnchen Starter + Aufzucht HSAHähnchen Starter + Aufzucht HSAHähnchen Starter + Aufzucht HSA

Puten Aufzucht PAMPuten Aufzucht PAMPuten Aufzucht PAM

Wassergeflügel Aufzucht Extensiv WAEWassergeflügel Aufzucht Extensiv WAEWassergeflügel Aufzucht Extensiv WAEWassergeflügel Aufzucht Extensiv WAEWassergeflügel Aufzucht Extensiv WAE
ttiere: Mast Allr

flügel Zucht WZWasserge t WZWassergeflügel Zuch

ound MAMas

ound MAMas

Ziergeflügel Zucht + Haltung ZZHZiergeflügel Zucht + Haltung ZZHZiergeflügel Zucht + Haltung ZZHZiergeflügel Zucht + Haltung ZZH

+1/3

12-Korn 12-Korn
nebo

Bio GeflügelkörnerBio GeflügelkörnerBio GeflügelkörnerBio Geflügelkörner 
nebo

Geflügelkörner PremiumGeflügelkörner PremiumGeflügelkörner PremiumGeflügelkörner Premium
nebo

Geflügelkörner ECOGeflügelkörner ECOGeflügelkörner ECOGeflügelkörner ECO 

pro chovná
zvířata e:
Zucht Zucht 

Premium Premium 

Týdny života

od 14. týdne až do porážky

Mast Allround MAound MA

nejméně 1 týden před porážkou 
Mas Allround MAound MA

Do začátku snášky

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Legemehl/-korn Premium Legemehl/-korn PremiumLegemehl/-korn PremiumLegemehl/-korn PremiumLegemehl/-korn Premium 
nebo

Bio Legemehl/-korn Premium EBio Legemehl/-korn Premium EBio Legemehl/-korn Premium EBio Legemehl/-korn Premium EBio Legemehl/-korn Premium E 
nebo

Legemehl/-korn Ergänzer EcoLegemehl/-korn Ergänzer EcoLegemehl/-korn Ergänzer EcoLegemehl/-korn Ergänzer EcoLegemehl/-korn Ergänzer Eco

2/3

Junghennen PremiumJunghennen PremiumJunghennen Premium
Junghähne PremiumJunghähne PremiumJunghähne Premium

Küken- und Junghennen Aufzucht ECOKüken- und Junghennen Aufzucht ECOKüken- und Junghennen Aufzucht ECOKüken- und Junghennen Aufzucht ECOKüken- und Junghennen Aufzucht ECO

orn PremiumVollkra emiumVollkraftmehl/-k
aftmehl/-korn ABio V orn ABio Vollkra

W egemischung PremiumWellness L emiumWellness L
V oaftmehl/-korn EcoVollkra orn EcoVollkraftmehl/-k

Přehled odměn

PŘEHLED ODMĚN: 

Další odměny na www.mifuma.de

Změna vyhrazena.
Údaje, které nám poskytnete, budou použity pouze pro účely zaslání bonusu a poté vymazány.

PŘEHLED KRMIV A JEJICH POUŽITÍ

Znovu a znovu dostáváme dotazy, zda lze různé druhy krmiv podávat i jiným druhům drůbeže. 
Proto jsme vytvořili tabulkový přehled, který vám na první pohled ukáže, čím můžete která 
zvířata krmit. Konkrétní doporučení ohledně krmení naleznete v našem katalogu, můžete se 
zeptat svého prodejce nebo přímo našeho zákaznického servisu! 
Tel.: +49 (0)621 32245-76 nebo info@mifuma.de

Slepice Velká a vodní drůbež Divoká a okrasná drůbež
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Kükenstarter Premium – + ++ – – – – – – – –

Kükenaufzucht Premium ++ ++ + – + + – – – – –

Küken- und Junghennen Aufzucht Eco ++ ++ ++ – – – – – – – –

Junghennen Premium + + ++ + + + + + + + +

Junghähne Premium + + ++ + + + + + + + +

Bio Vollkraftmehl/-korn A Premium ++ ++ ++ + + + + + + + +

Vollkraftmehl Premium ++ ++ ++ + ++ + + + + + +

Vollkraftkorn Premium ++ ++ ++ + ++ + + + + + +

Vollkraftmehl /-korn Eco ++ ++ ++ + ++ + + + + + +

Wellness Legemischung Premium ++ ++ ++ + + + + + + + +

Bio Legemehl/-korn E Premium ++ ++ ++ + + + + + + + +

Legemehl/-korn Premium ++ ++ ++ + + + + + + + +

Legemehl/-korn Ergänzer Eco ++ ++ ++ + + + + + + + +

Bio Gefl ügelkörner ++ ++ ++ + + + + + + + +

Gefl ügelkörner Premium ++ ++ ++ + + + + + + + +

Gefl ügelkörner Eco ++ ++ ++ + + + + + + + +

12-Korn ++ ++ ++ + ++ + ++ + ++ + ++

Zucht Premium ++ ++ ++ ++ + + + + ++ + ++

Fischprotein Plus + + ++ + ++ – – + + + +

Ziergefl ügel Aufzucht ZA ++ + + + + + + + ++ + ++

Ziergefl ügel Zucht + Haltung ZZH ++ + + + + + + ++ ++ ++ ++

Wassergefl ügel Aufzucht WA – – – – ++ ++ – – – – –

Wassergefl ügel Aufzucht Extensiv WAE – – – – ++ ++ – – – – –

Wassergefl ügel Zucht WZ – – – – ++ ++ – – – – –

Puten Starter PS + + + ++ – – – – – – –

Puten Aufzucht + Mast PAM + + + ++ – – – – – – –

Hähnchenmast Starter + Aufzucht HSA + + + + – – – – – – –

Mast Allround MA + + ++ ++ ++ ++ – + ++ – ++

Karottenfl ocken ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Frucht- und Gemüsekorn Premium ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Pick-Max ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Spezialmischung Premium gegrützt ++ + + + + + + + ++ + +

Straußenfutter SF – – – – – – ++ – – – –

Austernschalen AS + ++ ++ + + + + + + + +

++ ideální    + vhodné     – nevhodné

NOSNICE / CHOV

V období snášky
6.-8. týdnu před sběrem 
násadových vajec

Vollkraftmehl/-korn Premium
Bio Vollkraftmehl/-korn A

Wellness Legemischung Premium
Vollkraftmehl/-korn Eco

OKRASNÁ DRŮBEŽ 

1.-6. týden života od 7. týdne života

Pro chov: 6.-8. týdnů před 
sběrem násadových vajec

Wassergeflügel Zucht WZ
   Pro jateční zvířata: Mast Allrt Allround 

PROPISKA
3 Punkte

ODMĚRKA NA 

malá nebo velká
3 body

NŮŽ NOVINKA

nerez ocel
4 body

 LOPATKA NEBO 
ODMĚRKA NA 

KRMIVO
5 bodů každá

BATOH NOVINKA

GEFLÜGEL „LOVE“ 
bavlna 

10  bodů

BATOH NOVINKA 

GEFLÜGEL „QUARTETT“ 
bavlna 

10  bodů

  DRŽÁK 
OCEŇOVACÍCH 

LÍSTKŮ
15 ks papírový nebo
2 ks plastový

8 bodů

TRIKO

30 bodů

  bavlna
Velikost: S-XXL

MIFUMA FOLIE
Délka: 50 m
45 bodů

MIFUMA BAREL 
42 litrů

40 bodů

NAPÁJEČKA 
MALÁ  3 Litry

30 bodů

NŮŽ - PILKA

45 bodů

NAPÁJEČKA 
VELKÁ  6 Litrů

60 bodů

LED-ČEPICE  
nastavitelná intenzita, 
dobíjecí

60 bodů

MIKINA NOVINKA

s kapucí
Velikost: S-4XL

100 bodů

VESTA

120 bodů

Velikost: S-4XL




