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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ , MILOVNÍCI KONÍ ,
Kromě výběru různých müsli a pelet nabízí náš sortiment pro koně také mnoho
doplňkových produktů jako jsou kaše, senovky a vojtěška. Stejně jako minerální a
solné produkty. Díky našim krmným programům mohou být všichni koně krmeni
zdravě a plnohodnotně. Naše krmné plány jsou ideální jak pro sportovní koně, aktivní
koně tak i pro citlivé koně s intolerancí.
Mifuma Pferde-müsli produkty jsou bohaté na strukturu a vlákninu, aby ulevily
citlivému zažívacímu systému a do značné míry nahradily přísun ovsa. Zvláštní důraz
klademe na nejvyšší kvalitu od vstupních surovin až po finální krmnou směs. Proto je
veškeré krmivo pro koně označeno logem „Ohne Gentechnik“.
U nás najdete také produkty pro citlivé koně. Mnoho koní dnes trpí intolerancí a
alergiemi. Jídlo pro citlivé čtyřnohé přátele musí být proto přizpůsobeno jejich
citlivým potřebám a zároveň se o ně náležitě starat. Nabízíme vám krmivo bez obilí a
bez melasy, ale také kaše na podporu trávení a bylinné müsli s mnoha přírodními
složkami.
Novinkou v našem sortimentu jsou pamlsky pro koně. Kräuter-Leckerli (bylinné)
název je přesně to, co slibuje . Fenykl a petržel působí uklidňujícím dojmem na
trávení, tymián a jitrocel podporují dýchací cesty. Naše bylinkové pochoutky
neobsahují žádné obilí ani přidaný cukr. Kdo má raději klasické ovoce a zeleninu, tak
právě pro něj je vhodný produkt Apfel-Karotte-Leckerli (Jablečno-mrkvové). Oba
typy jsou baleny v praktických a znovu uzavíratelných sáčcích o hmotnosti 1kg.
Tuto pochoutku budou Vaši koně milovat !

Přesvědčte se sami !
Váš Mifuma Team
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ZDRAVÍ PROCHÁZÍ ŽALUDKEM
Žaludeční problémy a s tím spojené i žaludeční vředy jsou u koní častější, než dříve.
Postiženi mohou být sportovní a závodní koně, ale také koně v hobby chovech, chovné
klisny a dokonce i hříbata. Pro koně jsou žaludeční vředy velmi bolestivé a žaludeční
potíže omezují kvalitu života. Léčba veterinářem je drahá. Měli byste jim proto
předcházet vhodným krmením. Rozhodující roli při vzniku potíží v trávicím traktu hraje
stres, ale často se na něm podílí i krmení: může být příčinou, ale také přispět ke
zlepšení.
Při narušení žaludečního systému nebo ochranných mechanismů se žaludeční kyselina
dostává do přímého kontaktu se žaludeční sliznicí. Žaludeční kyselina může vést k
podráždění žaludeční sliznice (gastritida). Pokud podráždění přetrvává, mohou se
vyvinout žaludeční vředy, známé také jako koňský žaludeční vředový syndrom (EGUS).
Často jsou příznaky nespecifické, takže člověk nemá přímo podezření na žaludeční
problém u koně. Příznakem žaludečních potíží nebo vředů může být chování, jako je
např. časté zívání, sténání, přerušovaná a váhavá konzumace jídla, říhání, zápach z úst
nebo zvýšená citlivost na dotek při čištění, sezení a jízdě. Hubnutí a celkově špatný
zdravotní stav jsou časem běžné. Peptické vředy lze správně diagnostikovat pouze
gastroskopií. Nyní se často provádí i diagnostická terapie: pokud se symptomy po
podání některých léků zlepší je jako příčina vyvozen žaludeční vřed.

Tipy a doporučení ohledně krmení

Žaludeční vředy jsou často způsobeny nesprávným krmením, ale podporuje je i jiná
onemocnění jako držení těla, trénink nebo v mnoha případech stres. Divocí koně ve
volné přírodě tráví většinu dne hledáním a konzumací potravy. Vzhledem k
neustálému příjmu potravy strukturálně bohatých trav a bylin v malých dávkách je
relativně malý žaludek cca 18 litrů vždy ideálně naplněn. Podporuje se stálý tok slin,
které neutralizují žaludeční kyselinu trvale produkovanou žaludkem koně.
V moderním stájovém bydlení to často vypadá jinak. V jídle nejsou téměř žádné
přestávky delší než čtyři hodiny, například kvůli snížení příjmu energie a živin.
Nedostatečné množství objemového krmiva, příliš dlouhé přestávky v jídle a množství
krmiva, které není přizpůsobeno výkonu s příliš velkým množstvím škrobu nebo v až
příliš velkých porcích může vést k žaludečním problémům.
V případě bolestí žaludku a vředů by mělo být krmení prováděno po delší dobu
bezobilným krmivem se sníženou koncentrací. Studie ukazují, že pouhý přechod na
redukovanou stravu s velkým množstvím hrubé vlákniny a zvýšeným obsahem tuku
zlepšuje stávající poškození žaludku. Přechod na naše bezobilné müsli Mifuma
Getreidefrei jako jediné krmivo pomáhá podpořit ošetření žaludečních vředů
veterinárním lékařem a hojení žaludku.

Ale nejenom když se objeví příznaky a problémy to vždy musí znamenat chybu v krmné
dávce a nutnosti upravit management krmení potřebám koně. Základem je dostatečné
množství objemového krmiva a vlákniny, která je nabízena po celý den nebo je i trvale
dostupná. Tímto způsobem se vyhnete příliš dlouhým přestávkám v jídle a podpoříte
neustálý tok slin k neutralizaci žaludeční kyseliny. Celkově musí být přísun energie a
živin zaměřen na skutečné potřeby údržby, růstu a výkonnosti. Krmivo by mělo
poskytovat pouze tolik škrobu, kolik dotyčný kůň potřebuje. V případě potřeby je nutné
krmení rozdělit do více porcí tak, aby nebylo překročeno maximální doporučené
množství 1 g škrobu na kg tělesné hmotnosti na jídlo. V případě potřeby můžete zvýšit
přísun energie přidáním oleje.
Po dlouhých přestávkách v jídle je obecně výhodné nabízet do žlabu krmivo bohaté na
vlákninu. U koní se žaludeční kyselina prudce zvyšuje během přestávky na krmení. Při
konzumaci dávky obilovin bohatých na škrob s krátkou dobou žvýkání může být
žaludeční kyselina pouze nedostatečně pufrována látkami obsaženými ve slinách. Pro
zdraví žaludku se u zdravých koní osvědčilo krmení Mifuma Muesli Getreidefrei jako
samostatné krmivo nebo jako doplněk k normálnímu krmivu. Díky směsi bohaté na
strukturu jsou koně nuceni důkladně žvýkat a tím tak produkovat dostatek slin na
rozmělnění. Sousta se do žaludku dostávají dobře nasekaná, promočená a s dostatkem
bikarbonátu, který tlumí vznikající žaludeční kyselinu. Lněné semínko s cennými látkami,
které obsahuje, také pomáhá chránit žaludeční a střevní sliznici. Pokud připravíte
Mifuma Müsli Getreidefrei bez obilovin jako kaši s teplou vodou, mohou slizy dokonce
přímo rozvinout svůj plný účinek.
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TIPY NA KRMENÍ A DOPORUČENÍ

PŘEHLED KRMIV
V závislosti na fázi života a výkonnostních požadavcích mají koně různé požadavky na
krmivo. Existují také koně, kteří trpí nesnášenlivostí a mají speciální potřeby.
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Střední až těžké zatížení
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Lehké až střední zatížení
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Luzerne-Mix

Heucobs

Linamix®
x

x

Udržovací

Kräuter-Mash

SPECIÁLNÍ PRODUKTY
x

Chov

Odchov

Müsli
Getreidefrei

Elite-Pellet

Aktiv-Müsli

Freizeit-Pellet

All Inclusive

Kräuter-Müsli

Apfel-Müsli

Rádi bychom vám poskytli přehled o tom, jaké druhy krmiv z našeho sortimentu jsou
vhodné pro jednotlivé koně. V závislosti na jednotlivých vlivech a celkové dávce lze
doporučit různé směsi.
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APFEL-MÜSLI

všestranný s opravdovým jablkem rovnoměrné uvolňování energie

Mifuma ApfelMüsli obsahuje hodnotné vitamíny, minerály a živiny. Obilné vločky
zvyšují stravitelnost, kombinace rychle a pomalu stravitelných dodavatelů energie je
prospěšná dobré kondici, temperament zvířat přitom zůstává pod kontrolou. Mifuma
APFEL-MÜSLI obsahuje Dumosweet®, což je cukerná látka s nepatrným glykemickým
indexem. Tato pomáhá udržovat konstantní hladinu krevního cukru a výrazně tak
usnadňuje látkovou výměnu. Biotin podporuje kůži, srst a lesklá kopyta.
•
•
•
•

Bez ovsa
Nízký obsah bílkovin
Vylepšený komplex vitamínů a stopových prvků
Hořčík pro silné nervy

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
Krmte v závislosti na hmotnosti zvířete a jeho výkonu jako doplněk k
dostatečnému množství základního krmiva v množství 300 - 600 g na 100
kg tělesné hmotnosti denně
SLOŽENÍ:
Ječné vločky, pšeničné otruby, vojtěška, pšeničné krmivo, kukuřičné vločky,
řepkový šrot, kukuřice, isomaltulóza, špaldové slupky, fazolové slupky,
kukuřičná dužina, ječmen, jablečné výlisky, uhličitan vápenatý,
hydrogenuhličitan sodný, oxid hořečnatý
BALENÍ: 20 kg Pytel
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Krmný koncept Klassik
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KRÄUTER-MÜSLI
volné dýchací cesty

dobré trávení

přírodní bylinky

MIFUMA Kräuter-Müsli vyniká díky vysoce lahodné chuti a také přirozenému
posilování obranyschopnosti. Pomocí obsažené strukturované vojtěšky se stimuluje
žvýkací aktivita a tím se také zvyšuje tvorba slin. To pak slouží jako přirozená ochrana
žaludeční a střevní mikroflóry. Lehce stravitelné komponenty jako jsou pšeničné
vločky, a vojtěškové seno v kombinaci s nízkým obsahem škrobu a bílkovin ulevují
játrům a ledvinám. Vybraná směs bylin působí zklidňujícím účinkem na dýchací cesty a
přirozeně posiluje imunitní systém.
• Bez ovsa
• Přírodní bylinky
• S probiotiky na posílení střevní mikroflóry
DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
Vyměňte část krmné dávky nebo v závislosti na výkonu a individuálních potřebách
krmte kromě dostatečného množství krmiva také 300 - 600 g na 100 kg tělesné
hmotnosti Kräuter-Müsli
SLOŽENÍ:
Ječmenové vločky, vojtěška, kukuřičné vločky, ovesné slupky, pšeničné otruby, lněné
otruby, pšeničné krmivo, válcovaný ječmen, špalda, melasa z cukrové třtiny, lněný olej,
polní fazole, lněné kousky, uhličitan vápenatý, opečená sója, kukuřičná mouka,
pufovaná pšenice, pufovaný ječmen, pufovaná kukuřice, chlorid sodný, sušená dřeň
čekanky, sušený celer, sušený tymián, sušený rozmarýn, sušený eukalyptus, sušená
kopřiva, řepkový šrot
BALENÍ:
20 kg Pytel
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ALL INCLUSIVE
Směs müsli a pelet

cenné rostlinné oleje

levné

Mifuma ALL INCLUSIVE se báječně hodí jako samostatné jadrné krmivo, nebo jako
doplněk k ovsu. Klasické a cenově příznivé müsli obsahuje všechny vitamíny,
minerály a výživné látky. Vhodně vybrané suroviny řadí tuto směs mezi vysoce
stravitelná krmiva.
• Bez ovsa
• S cennými rostlinnými oleji
• Vysoká chutnost
DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
V závislosti na výkonu a individuálních potřebách zvířete krmte jako doplněk ke
krmivu v množství 250 - 600 g na 100 kg tělesné hmotnosti.
SLOŽENÍ:
Ječmen, kukuřičné vločky, ječmenné vločky, pšeničné otruby, ovesné otruby,
vojtěška zelená (mouka) , cukrová řepa, hroznové slupky, melasa z cukrové řepy,
uhličitan vápenatý, pšeničná krupice, chlorid sodný, rostlinný olej
BALENÍ: 20 kg Pytel

10

Krmný koncept Klassik
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FREIZEIT-PELLET
Všestranná peleta Nízký obsah bílkovin Vitamínově vyvážený

Mifuma FREIZEIT-PELLET je vysokohodnotné jadrné krmivo vhodné v době
odpočinku nebo pro již nepracující a starší koně. Jako doplněk k ovsu báječně
pokrývá potřebu důležitých vitamínů, minerálů a stopových prvků a je obohaceno o
rostlinné oleje. Pečlivým zpracováním surovin jsou tyto pelety lehce stravitelné a
zajišťují optimální přísun živin. Granulace také zajišťuje, že je krmivo hygienicky
dokonalé.
• Bez ovsa
• Vyvážený obsah vitamínů a minerálů
• Nízký obsah bílkovin
DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
Krmte společně v závislosti na tělesné hmotnosti a výkonu dostatečné
množství zákládního krmiva a k tomu tento doplněk v množství 300 600 g na 100 kg tělesné hmotnosti denně.
SLOŽENÍ:
Ječmen, otruby z ovesných slupek, pšeničné otruby, vojteška luční
zelená , hroznové slupky, melasa z cukrové řepy, uhličitan vápenatý,
chlorid sodný, vinasa z cukrové řepy, rostlinný olej, fosforečnan
vápenatý
BALENÍ: 25 kgPytel
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AKTIV-MÜSLI
Sportovní koně

Optimalizované složení bílkovin Omega-3 mastné kyseliny

Mifuma AKTIV-MÜSLI jsou vynikající pro aktivní a sportovní koně. Strukturovaná
vláknina přidaná ve formě vojtěšky posiluje žvýkací reflex, proto je obzvlášť vhodným
krmivem pro koně, mající sklon žrát hltavě. Další pozitivní vedlejší efekt spočívá ve
zvýšené tvorbě slin. Tento efekt pak slouží jako přirozená ochrana žaludeční a střevní
mikroflóry a působí tak příznivě zvlášť u koní, které tíhnou k žaludečním vředům nebo
jiným trávícím poruchám. Omezený obsah bílkovin a škrobovin pak šetří játra a ledviny.
Vysoký obsah vitamínů posiluje imunitní systém. Složení doplňují organicky vázané
stopové prvky s vysokou dostupností a hodnotnými vitamíny B.

• Bez ovsa
• Nízký obsah bílkovin
• Bohaté na Omega-3 masté kyseliny
DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
Krmte v závislosti na hmotnosti zvířete a jeho výkonu jako doplněk k dostatečnému
množství krmiva v množství denně 250 - 500 g na 100 kg tělesné hmotnosti nebo
vylepšete základní krmnou směs o Aktiv-Müsli
SLOŽENÍ:
Ječmen vločky,lněné otruby, ovesné slupky, vojtěška, kukuřičné vločky, pšeničné krmivo,
špalda, opékané sójové boby, melasa z cukrové třtiny, lněné semínko, lněný olej,
extrudovaná řepka, mušle, rohovník, hrachové vločky, mrkvové vločky, pufovaná
pšenice, pufovaný ječmen, pufovaná kukuřice, uhličitan vápenatý, kukuřičná moučka,
kukuřičná drť, chlorid sodný, sušená čekanka drť, sušené řepné řízky, sušené kultury
kvasinek, bramborový protein, řepkový šrot
BALENÍ: 20 kg Pytel
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ELITE-PELLET
Špičková péče Optimální vitamíny Vyvážené složení
Pelety Mifuma ELITE PELLET skvěle pokrývají zvýšené nároky sportovních koní, vhodné také na
kombinaci s ovsem. Toto krmivo je díky vybraným, vysokohodnotným surovinám zvlášť dobře stravitelné
a podporuje proto látkovou výměnu. Vysoký obsah vitamínů slouží jako základ silného imunitního
systému, síly a vytrvalosti zvířat. Přídavek antioxidantů slouží k optimálnímu vývinu svalstva a brání jeho
překyselení. Tyto pelety můžete nasadit také hříbatům, chovným zvířatům a to v kombinaci s
LINAMIXEM®. Tipy na krmení dokládá hřebčín BIRKHOF.

•
•
•
•

Vhodné pro sport, chov a odchov
Vitamín E a selen pro svaly, ochranu buněk a plodnost
S cenným rostlinným olejem pro lesklou srst
Optimální složení vitamínů

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
Krmte v závislosti na hmotnosti zvířete a jeho výkonu jako doplněk k dostatečnému množství
základního krmiva v množství 300 - 500 g MIFUMA Elite-Pellet na 100 kg váhy .Nabídněte toto
doplňkové krmivo zvířatům na konci gravidity a během laktace podle potřeby a kombinujte s Linamix®.
Lze použit i pro hříbata při odchovu v kombinaci s obilím a Linamix®.
SLOŽENÍ:
Ječmen, vojtěšková moučka, pšeničná krupice, pšeničné otruby, kukuřice, melasový řízek, řepné
melasy, uhličitan vápenatý, řepná vinasa, extrudované lněné semínko, chlorid sodný, rostlinný olej,
extrudovaná pšenice
BALENÍ:25 kg Pytel
HŘEBČÍN BIRKHOF DOPORUČUJE PRO CHOV:
Kobyla:
Krmte Elite-Pellet až
do 8. měsíce gravidity
podle potřeby

8. - 11. Měsíc gravidity:
Kromě dostatečného množství
krmiva krmte 1 - 2 kg Elite-Pellet v
kombinaci s ovesem a až 500 g
přípravku Linamix®. Zvyšte množství
během laktační fáze na maximálně 3
kg Elite-Pellet, ovsa a až 1 kg
Linamix® denně.

Hříbě:
Až do 1 roku krmte krmivo,
Elite-Pellet a oves ad libitum
v kombinaci s 300 g
přípravku Linamix® denně, s
dostatečným pohybem.
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KRÄUTER-MASH
Teplé krmivo

Přírodní bylinky

Snížení zažívacích potíží

Mifuma Kräuter-Mash je chutné teplé krmivo pro vašeho koně. Bylinná kaše by neměla
chybět na žádném plánu krmení, zejména v době odpočinku kdy je méně pohybu nebo
při změně srsti. Přírodní bylinky a jejich éterické oleje zklidňují sliznice a mají pozitivní
vliv na dýchací cesty. Přidaný prebiotický inulin posiluje trávicí systém. Omega-3 a
omega-6 mastné kyseliny zajišťují zdravý metabolismus. Dodatečný vitamin E a selen
podporují svaly a podporují metabolismus buněk.

•
•
•
•

Vysoká chutnost
S lněným semínkem pro lesklou srst
Ideální také pro seniory nebo po rekonvalescenci
Posílení trávícího systému a snížení zažívacích
problémů

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
Krmte 1 - 3 krát týdně 0,5 až maximálně 2 kg KRÄUTER-MASH, v závislosti na tělesné
hmotnosti a výkonu, spolu s dostatečným množstvím základního krmiva.
PŘÍPRAVA:
Zalejte suchou směs stejným množstvím horké vody a nechte 10 – 15 minut odstát.
SLOŽENÍ:
Pšeničné otruby, ječmenné vločky, oves, kukuřičné vločky, pšeničné krmivo, lněná
slupka, lněné semínko, ovesné vločky, sušená dřeň čekanky, melasa z cukrové třtiny,
lněný olej, mrkvové vločky, chlorid sodný, uhličitan vápenatý, sušený česnek, pufovaná
pšenice, pufovaný ječmen, pufovaná kukuřice, sušená kopřiva, sušený celer, sušený
tymián, sušený rozmarýn, sušený eukalyptus
BALENÍ: 20 kg Pytel

TIP NA LÉTO:
V horkých dnech si můžete tuto bylinkovou kaši
připravit klidně i se studenou vodou !
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BEZ M
ELASY
–

MÜSLI GETREIDEFREI

Vysoce rozmanité krmivo Vhodné pro alergiky Bez melasy

Mifuma Müsli Getreidefrei nabízí vašemu koni vyvážené složení vojtěšky, timothy
trávy, to nejlepší ze lněného semene, sójových bobů, hrachových a mrkvových vloček zcela bez obilí. Je proto ideální pro koně s nesnášenlivostí obilí. Kromě toho neobsahuje
melasu a je ideální pro poruchy metabolismu (příjem cukrů). Vylepšená kombinace
vojtěšky, vločkového hrachu, zpracovaných sójových bobů a lněného semene
poskytuje vašemu koni vysoce potřebné bílkoviny. Lněný olej dokonale navyšuje
energetický obsah již tak bohatého krmiva. Jako strukturované krmivo je vhodné pro
všechny koně a lze s ním vylepšovat základní krmné dávky bohaté na obilí, bez zvýšení
obsahu sacharidů. Kromě toho je plně mineralizován a vitaminizován.

•
•
•
•

Napomáhá ošetření a snižuje riziko žaludečních vředů
Bez obilovin a melasy
Pro alergické koně a koně s poruchami metabolismu
S organickými stopovými prvky

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
Krmte v závislosti na hmotnosti zvířete a jeho
výkonu jako doplněk k dostatečnému množství
krmiva v množství denně 400 - 700 g na 100 kg
tělesné hmotnosti .
SLOŽENÍ:
Vojtěška, tráva timothy, lněné otruby, dušená
sója, lněný olej, extrudované lněné semínko,
hrachové vločky, fosforečnan vápenatý, mrkvové
vločky, chlorid sodný
BALENÍ: 20 kg Pytel
TIP:
Mifuma Müsli Getreidefrei můžete také
podávat jako kaši.

OHNE

GENTECHNIK
Ohne Gentechnik-Kennzeichnungspﬂicht

OHNE

GENTECHNIK
Ohne Gentechnik-Kennzeichnungspﬂicht

LINAMIX®
Budování svalů Omega-3 mastné kyseliny Zdroj energie
Linamix® je cenné doplňkové krmivo vyrobené z extrudovaného lněného semene.
Lněné semínko je bohaté na omega-3 mastné kyseliny. Ty nejen zajišťují zlepšenou
výdrž, ale také stimulují trávení a dodávají lesklou srst. Izomaltulosa s nízkým
glykemickým indexem obsažená v přípravku Linamix rovnoměrně uvolňuje energii.
Tímto způsobem se Linamix® stává zdrojem energie, zejména pro silový a vytrvalostní
výkon, aniž by negativně ovlivnil temperament vašeho koně. Dodatečně obsažený
vitamin E v kombinaci s organicky vázaným selenem má nejen pozitivní vliv na plodnost
chovných koní, ale také zlepšuje metabolismus svalů a podporuje rychlé zotavení. Další
cennou ingrediencí v Linamixu® jsou čekankové lupínky a kořeny. Specialitou této
rostliny bohaté na vlákninu je prebiotická vláknina inulin, která má mimořádně pozitivní
vliv na střevní flóru.

•
•
•
•
•

Ideální na vylepšení všech krmných dávek
Pro vysoký výkon
Lesklá srst
Ochrana svalů a zlepšení jejich budování
Podporuje zdraví střev a imunitní systém

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
Linamix® se používá společně s jinými krmivy. V závislosti na potřebách koně a
individuálních vlivech se krmí 100 - 200 g přípravku Linamix® na 100 kg tělesné
hmotnosti a den.
SLOŽENÍ:
Lněné semínko, pšenice, dřeň čekanky, isomaltulosa, slunečnicová extrakční moučka,
kořeny čekanky, chlorid sodný
BALENÍ:
7,5 kg Kbelík; 20 kg Pytel

Antioxidanty
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Lněné semínko

Speciální produkty

OHNE

GENTECHNIK
Ohne Gentechnik-Kennzeichnungspﬂicht

MINERAL PREMIUM

Vysoce kvalitní minerální krmivo Podporuje plodnost Zdravé klouby

Mifuma Mineral Premium je krmivo s obsahem minerálů pro jezdecké koně s vysokými
nároky. Vysokohodnotné složení a optimální přídavek vitamínů zabraňují jakýmkoliv
výživovým nedostatkům a celkově zvířata zásobují důležitými živinami. Krmivo
MIFUMA Mineral Premium podporuje plodnost,pevná a pružná kopyta a lesklou
zdravou srst. Pravidelným přísunem minerálů můžete kompenzovat nedostatek
minerálů v základním krmení.

•
•
•
•

Udržitelná a vyvážená podpora látkové výměny
Podpora zdravého imunitního systému
Posílená plodnost, kvalita kůže a srsti, která má krásný lesk
Zdravé klouby a pevná kopyta

ANALYTICKÉ SLOŽKY A OBSAH:
11,0% vápníku, 3,5% fosforu, 5,0% sodíku, 2,0% hořčíku
DOPLŇKOVÉ LÁTKY NA KG:
400.000 I.E. Vitamin A, 80.000 I.E. Vitamin D3, 5.000 mg Vitamin E, 500 mg Vitamin
C, 100 mg Vitamin B1, 250 mg Vitamin B2, 200 mg Vitamin B6, 1.000 mcg Vitamin
B12, 1.750 mg Niacin, 1.000 mg Kyselina pantothenová, 150 mg Kyselina listová,
5.000 mcg Biotin, 1.000 mg Měď, 2.500 mg Mangan, 5.000 mg Zinek, 25 mg Jód, 15
mg Selen, 15 mg Kobalt

SLOŽENÍ:
Pšeničné otruby, fosforečnan vápenatý, chlorid
sodný, Oxid hořečnatý, řepná melasa, sójový olej
DOPORUČENÍ KE KRMENÍ (NA ZVÍŘE A DEN):
Jezdecké koně: 75  120 g
Poníci:
40  75 g
Hříbata:
30  50 g

Malé koně: 55  100 g
Chov koní: 100  150 g
Jednoleté:
50  100 g

BALENÍ: 10 kg Kbelík
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GENTECHNIK
Ohne Gentechnik-Kennzeichnungspﬂicht

MINERAL ECO
Všestranná péče Stimuluje metabolismus Levné

Mifuma Mineral Eco zaručuje velice kvalitní a stabilní zásobení Vaších koní důležitými
živinami. Ty jsou zde přítomny v přirozeném stavu a pokrývají dokonale veškerou
potřebu vitamínů a minerálů. Optimální poměr ceny a výsledného efektu dělá z tohoto
krmiva oblíbený přípravek hlavně pro velkospotřebitele. Zvýšili jsme obsah Selenu
abychom zajistili pokrytí minerály ve všech oblastech.
•
•
•
•
•

Zvýšená hladina hořčíku, kyseliny listové, kyseliny pantothenové a selenu
Všestranný přísun vitamínů, minerálů a stopových prvků
Lze přizpůsobit individuálním potřebám koní
Pro lesklou srst a silná kopyta
Podporuje metabolismus a imunitní systém

ANALYTICKÉ KOMPONENTY A OBSAH:
12,0% vápníku, 3,0% fosforu, 4,0% sodíku, 1,5% hořčíku
DOPLŇKOVÉ LÁTKY NA KG:
300.000 I.E. Vitamin A, 60.000 I.E. Vitamin D3, 4.000 mg Vitamin E, 80 mg Vitamin B1,
200 mg Vitamin B2, 160 mg Vitamin B6, 800 mcg Vitamin B12, 1.400 mg Niacin, 800
mg Kyselina pantothenové, 120 mg Kyselina listová, 4.000 mcg Biotin, 800 mg Meď,
2.000 mg Mangan, 4.000 mg Zinek, 20 mg Jód, 18 mg Selen, 18 mg Kobalt
DOPORUČENÍ KE KRMENÍ (NA ZVÍŘE A DEN):
Jezdecké koně: 75  120 g Malé koně: 55  100 g
Chov koní: 100  150 g
Hříbata:
30  50 g

Poníci:
40  75 g
Jednoleté: 50  100 g

SLOŽENÍ:
Pšeničné otruby, fosforečnan vápenatý, chlorid sodný, oxid hořečnatý, řepná melasa,
sójový olej
BALENÍ: 25 kg Pytel
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OHNE

GENTECHNIK
Ohne Gentechnik-Kennzeichnungspﬂicht

LUZERNE-MIX VYLEPŠENÁ RECEPTURA
100% čistá vojtěška Čerstvě sklizená Vylepšení krmné dávky S rostlinným olejem
Vojtěška , též známá jako „královna pícnin“ je po mnoho let nedílnou součástí krmení
koní. Vysoký obsah vlákniny podporuje trávicí fyziologické procesy. Přírodní protein
vojtěšky se vyznačuje svou biologickou hodnotou s mnoha esenciálními
aminokyselinami a vysokou stravitelností. Vojtěška je také ceněna pro svůj nízký
obsah škrobu, cukru a mnoho přírodních vitamínů, minerálů a stopových prvků.
Luzerne Mix lze částečně použít jako náhradu sena s nízkým obsahem živin. Při míchání
se základním krmivem podporuje žvýkací aktivitu a v kombinaci s obilím je šetrná k
žaludku. Je také vhodná pro zvířata, které mají problémy s trávením. Nízký glykemický
index vojtěšky podporuje přísun bílkovin a energie u koní s určitými metabolickými
poruchami bez dalšího stresu.

•
•
•
•
•
•

100 % čistá vojtěška - bez konzervantů a melasy
Čerstvě usušená
Kompaktní balík o hmotnosti 15kg
Vysoce kvalitní krmivo pro zvýšení žvýkací aktivity
Snadno stravitelný protein s vysokou biologickou hodnotou
Zlepšuje funkci střev a snižuj riziko koliky

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
Zvýšení hodnoty krmiva: 1,5 - 3 kg / kůň / den
Jako náhrada sena: 2 - 4 kg / kůň / den kromě jiného základního
krmiva Doplňkové krmné dávky: 0,5 - 1,5 kg / kůň / den
Míchání s koncentrovaným krmivem: 0,2-0,5 kg / kůň / den
BALENÍ: 15 kg
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HEUCOBS
Cenný zdroj vlákniny Přírodní produkt Bez melasy
Mifuma Heucobs je složeno z druhově bohatých přírodních luk. Heucobs je jemně
nasušen a poté peletizován. Tímto šetrným způsobem jsou zachovány všechny
přírodní živiny z různých bylin a trav. Heucobs bez melasy je cenným zdrojem vlákniny
pro každého koně a ideálně se hodí jako náhrada sena. Obzvláště pro starší koně jako
doplňkové krmení.
•
•
•
•

Přírodní produkt z druhově bohaté trávy a bylinných luk
Vysoký strukturální účinek díky délce vlákna
Bohatý na přírodní minerály, vitamíny a stopové prvky
Bez melasy

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
Podle potřeb koně se používá požadované
množství 1 - 1,5 kg na 100 kg tělesné
hmotnosti. Heucobs lze také krmit jako
náhradu za seno. 1 kg Mifuma Heucobs
odpovídá 1 kg sena. Doporučujeme Mifuma
Heucobs vždy před krmením namočit v
dostatečném množství vody.
SLOŽENÍ:
100% trávy a byliny z druhově bohatých
přírodních luk, jemně sušené a peletizováné
BALENÍ:
25 kg
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GENTECHNIK
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APFEL-KAROTTE-LECKERLI NEW
S lahodnými jablky a mrkví Pamlsek

Ohne Gentechnik-Kennzeichnungspﬂicht

KRÄUTER-LECKERLI NEW
Bez obilí Tymián Jitrocel Petržel
Fenykl

Mifuma ApfelKarotteLeckerlis budou chutnat i
těm nejvybíravějším koním. Každý kůň se nechá
rád hýčkat a odměňovat se lahodnými jablky a
mrkví. Pivovarské kvasnice a jílové minerály
podporují látkovou výměnu. Pochoutku dokonale
doplní řepné řízky a ječmen.
• Extra chuť jablek a mrkve
• Vynikající přijetí díky vojtěšce, řepným
řízkům a ječmene
• Pivovarské kvasnice nabízejí řadu vitamínů
a stopových prvků
• Jílové minerály ulevují játrům a podporují
správné zažívání
DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
Odměňujte svého koně podle potřeby
SLOŽENÍ:
Pšeničné otruby, řepné řízky, ječmen, sušená
vojtěška, pšeničné otruby, ovesné otruby,
jablečné výlisky 4,5 %, sušená mrkev 4 %, melasa
z cukrové řepy, uhličitan vápenatý, sušené
pivovarské kvasnice, chlorid sodný, jílové minerály
BALENÍ:
1 kg Pytel (znovu uzavíratelný)

S Mifuma Kräuter-Leckerlis můžete hýčkat
svého koně s "čistým svědomím" bez obilí a
přidaného cukru. Cenné bylinky blahodárně
působí na dýchací cesty a trávící systém.
Pivovarské kvasnice a jílové minerály podporují
látkovou výměnu. Vysoce kvalitní stavební
bílkoviny a mastné kyseliny z lněného šrotu,
vojtěšky a slunečnice krásně doplňují tuto
pochoutku.
•
•
•
•
•

–
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Bez přidanéhop cukru a obilovin
S cennými bylinkami
Tymián a jitrocel podporují dýchací soustavu
Petržel a fenykl podporují trávící systém
Vysoce kvalitní aminogram a cenné mastné
kyseliny z vojtěšky, lnu a slunečnice
• Pivovarské kvasnice nabízejí řadu vitamínů a
stopových prvků

SLOŽENÍ:
sušená vojtěška, lněný šrot, řepné řízky,
slunečnicový šrot, řepkový šrot, 4 % sušené
bylinky (tymián, petržel, fenykl, jitrocel), sušené
pivovarské kvasnice, uhličitan vápenatý, chlorid
sodný, jílové minerály, fosforečnan vápenatý
DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
Odměňujte svého koně podle potřeby
BALENÍ:
1 kg Pytel (znovu uzavíratelný)

21

OHNE

GENTECHNIK
Ohne Gentechnik-Kennzeichnungspﬂicht

KAROTTENFLOCKEN
100 % Möhren ß-Karotin Augenfunktion und Fellglanz

Mifuma Karottenflocken jsou přírodní doplňkové krmivo bez přísad, jako jsou barviva, konzervanty nebo
dochucovadla. Nabízejí velmi dobrý způsob zhodnocení krmné dávky vašich zvířat a jsou požitkem pro
každé zvíře. Vysoký přirozený obsah ß-karotenu nejen podporuje plodnost, ale je také dobrý pro oči a srst.
Mrkev obsahuje cennou trávicí vlákninu, ze které mají vaše zvířata prospěch. 2 kg našich mrkvových vloček
Mifuma odpovídají cca 30 kg čerstvě sklizené mrkve. Díky šetrnému sušení jsou vysoce kvalitní složky
mrkve chráněny, aby byli vaši koně dlouhodobě zásobováni cennými živinami.

• Přírodní doplňky stravy
• ß-karoten pro krásnou srst a dobré oči
• Bez barviv a konzervačních látek
BALENÍ: 2 kg Kyblík
(Mrkvové vločky)

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
Kromě krmiva pro koně podávejte mrkvové vločky
5 až 15 g na 100 kg tělesné hmotnosti nebo
podle potřeby. Mrkev lze krmit suchou i
namočenou. V případě namočené mrkve 100 g na
jídlo a 100kg tělesné hmotnosti.

OHNE

OHNE

GENTECHNIK

GENTECHNIK

Ohne Gentechnik-Kennzeichnungspﬂicht

Ohne Gentechnik-Kennzeichnungspﬂicht

GERSTENFLOCKEN

MAISFLOCKEN

Energetické

Energetické Snadno stravitelné

Pro nesnášenlivost ovsa

Ječné vločky

Kukuřičné vločky

Díky hydrotermální úpravě je ječmen stejně
energeticky bohatý a snadno stravitelný jako
oves. Ječné vločky přinášejí vašemu koni spoustu
energie i v malém množství ! Vločky
GERSTENFLOCKEN Mifuma lze použít jako
krmivo nebo jako doplněk krmné dávky. V případě
použití jako čistého krmiva doporučujeme doplnit
dávku Mineral Premium nebo Mineral Eco.

Na rozdíl od celých nebo drcených
kukuřičných zrn jsou cenné složky kukuřice
snadno dostupné díky hydrotermální úpravě.
Kukuřičné vločky Mifuma jsou obzvláště
vhodné jako koncentrované krmivo pro těžce
zatížené koně. Kukuřice má nejvyšší
energetický obsah ze všech druhů obilí
vhodných pro koně. Díky přirozenému obsahu
tuku a energie se kukuřice osvědčila také jako
krmivo pro příliš hubenné koně.
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SALZ-LECKSTEIN
Správné zavodnění

Čistá sůl

Sůl musí být každému koni volně k dispozici pro
udržení správného poměru vody v těle. Hříbata
mají přístup k soli pouze v případě, že jsou
schopna sama přijímat vodu.
BALENÍ:
10 kg

Ohne Gentechnik-Kennzeichnungspﬂicht

MINERAL-LECKSTEIN
Další zdroj minerálů

Osvědčená kvalita

Minerální lizový kámen nabízí vašemu koni
další zdroj minerálů - ve stáji a na pastvině.
BALENÍ:
10 kg

HŘEBČÍN BIRKHOF SPOLEČNĚ S MIFUMOU
ÚSPĚŠNÉ PARTNERSTVÍ TÉMĚŘ 30 LET
Hřebčín Birkhof je rodinná chovatelská firma, která má za sebou více než 50 let
historie. Rodina Casperů je druhou generací, která farmu provozuje. Všechno to začalo
pouze jednou chovnou kobylou a 20-ti prasaty v roce 1962. V prvních letech se z
počátku skromná firma začala rozšiřovat a postupem času se vypracovala na jednu z
nejúspěšnějších chovatelským firem. V 60.letech se z farmy stal výhradně hřebčín.
Soukromý hřebčín je nyní dobře známý jak na národní tak i mezinárodní úrovni pro své
chovatelské a sportovní úspěchy.
INOVACE A VYTRVALOST - DVA DŮLEŽITÉ PARAMETRY V BIRKHOFOVĚ FILOZOFII
Rodina Casperů staví do popředí potřeby svých zákazníků, chovatelů a jezdců.
Neustále přinášejí nové myšlenky a koncepty, které podporují nejen chovatele, ale
také jezdecký sport obecně. Každý zájemce „kupec“ moc dobře ví, že dostane tu
nejvyšší kvalitu kterou hřebčín nabízí. Prezentace hřebců, mistrovství hříbat a nyní
legendární letní festival, stejně jako kurzy a pokročilý výcvik chovatelů, mladých i
starých jezdců i veterinářů zajišťují nadšené návštěvníky Birkhofu - ať už je to
příležitostný jezdec nebo profesionální sportovec. Vytrvalost a inovace jsou zde
pevně propojeny a vytvářejí hladký přechod od chovu k jezdeckému sportu.
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Hřebčín Birkhof

KONSTANTNÍ ÚSPĚCH PŘI KONSTATNÍ KVALITĚ
Chovatelský úspěch hřebčína Birkhof je dán neúnavným úsilím rodiny
Casperů. Kromě spousty trpělivosti a zkušeností jsou rozhodujícími
faktory prvotřídní genetický materiál, optimální trénink a kvalitní
krmení šetrné k zvířatům.
Téměř 30 LET má hřebčín Birkhof a závod na výrobu smíšených
krmiv v Mannheimu úzké partnerství ve všech oblastech krmení
koní. Pro optimální péči o koně spoléhá hřebčín Birkhof na použití
pelety Mifuma Elite-Pellet v kombinaci s dostatečným objemem
základního krmiva, případně ovsem + další produkty jako jsou
Mineral Premium, Linamix® a oleje.
Jsme velmi rádi, že máme hřebčín Birkhof za úspěšného partnera.
Naše dlouholetá a přátelská spolupráce poskytla mnoho impulsů na
obou stranách a doufáme, že to bude trvat co nejdéle !

ZALANDO: Špičkový rodokmen a
kvalita pohybu. Vítězný finalista
v Nürnberger Burgpokal z roku
2019.

DON DIAMOND: Süddt.
Körs~ieger 2007, HLP-Sieger,
vícemistr a šampion, Süddt.
Champion; 2011 celostátně na
2.místě ve všech drezurních
soutěžích, 2012 Süddt. Mistr
hřebec; außer ge-wöhnlicher
Vererber, Grand Prix erfolgreich.

BOHEMIAN: Prémiový hřebec s
vyjíečnou kvalitou pohybu;
poptávky po celé zemi...

HERALDIK XX: Olympijský vítěz,
mistr světa a Evropy; četné
mezinárovní sportovní úspěchy
ve všech 3 disc. Heraldik xx ab. I
dnes, více než 10 let po jeho
smrti je jedničkou na celém
světě.
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Přehled krmiv

KLASSIK

KONCEPT KRMENÍ

PRO

Luzerne-Mix

Heucobs

Linamix®

Kräuter-Mash

Müsli Getreidefrei

Elite-Pellet

Aktiv-Müsli

Freizeit-Pellet

All Inclusive

Kräuter-Müsli

Apfel-Müsli

PŘEHLED SLOŽENÍ (TABULKA)

SPECIÁLNÍ PRODUKTY

Energie MJ DE

10,8

10,8

11,2

10,1

11,2

11,3

8,3

12,0

16,3

7,3

6,6

Energie MJ ME

10,1

10,2

10,6

9,5

10,5

10,5

7,8

11,4

15,3

7,1

6,4

zřeď. Protein (g)

67

69

70

69

78

89

58

76

120

34

23

pcvXP

6,7

7,0

6,7

7,0

7,7

8,0

7,7

7,0

9,6

6,1

6,2

Hrubý protein (%)

10,5

11,0

10,5

11,0

12,0

12,5

12,0

11,0

15,0

9,5

9,5

Vláknina (%)

11,0

12,9

10,5

13,5

14,0

10,8

26

9,0

6,0

26,0

32,8

Surový tuk (%)

3,5

4,4

3,3

2,8

6,6

3,9

6,8

7,0

20,0

2,4

3,6

Škrob (%)

28,6

28,8

30,6

19,5

24,2

26

2,3

29,7

15,4

4,1

2,7

Cukr (%)

5,4

4,8

4,3

5,5

4,4

5,9

3,6

4,6

12

4,3

3,8

Vápník (%)

1,0

1,0

1,0

1,2

0,9

1,2

1,2

1,1

0,4

0,4

1,3

Fosfor (%)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,4

0,3

0,3

Sodík (%)

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,6

0,2

0,1

0,1

Hořčík (%)

0,4

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

Vitamin A (IE / kg)

15.000

12.100

10.500

15.000

12.700

27.000

14.000

12.500

Vitamin D3 (IE / kg)

2500

1800

1750

2550

1800

2500

2.600

1.500

Vitamin E (mg / kg)

225

140

70

100

220

200

220

150

22

100

20

50

Vitamin C (mg / kg)
Biotin (µg / kg)

400

100

240

200

160

150

Železo (mg / kg)

125

93

99

100

101

100

Měď (mg / kg)

25

31

13

18,8

33

27,5

48

28

Mangan (mg / kg)

50

95

35

50

106

80

113

100

Zinek (mg / kg)

125

95

53

75

113

120

123

100

Selen (mg / kg)

0,4

0,21

0,35

0,5

0,3

0,5

0,39

0,2
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1.000

0,6

Změny vyhrazeny

Přehled odměn

MIFUMA ODMĚNY
Na každém 25kg balení Mifuma najdete 1 bonusový bod.
Sbírejte je a vyměňujte za atraktivní odměny.
POSÍLEJTE SVÉ BODY A ODMĚNY NA:
Mischfutter Werke Mannheim GmbH
Stichwort: Prämienpunkte
Otto-Hahn-Str. 40, 68169 Mannheim

PŘEHLED ODMĚN:

více odměn na www.mifuma.de

PROPISKA
3 bodů

HRNEK NA
KÁVU 17 bodů

MIKIN NOVINKA
s kapucí
velikosti: S4XL
100 bodů

LOPATKA NEBO
ODMĚRKA NA
KRMIVO
každá 5 bodů

KÝBL MIFUMA
S praktickým víkem.
Objem: 15 l
20 bodů

VESTA
velikosti: S4XL
120 bodů

BATOH NOVINKA
KŮŇ „LOVE“
Bavlna
10 bodů

SUD MIFUMA
42 Litrů
40 bodů

BATOH NOVINKA
KŮŇ „QUARTETT“
Bavlna
10 bodů

LED ČEPICE
nastavitelná intenzita,
dobíjecí

60 bodů

DREZURNÍ
SEDLOVÁ PODLOŽKA
170 bodů

PŘESKOKOVÁ
SEDLOVÁ PODLOŽKA
170 bodů

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

27

Krmte lépe

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR
PETR SIROTEK - KRÁLIČÍ SVĚT

Mischfutter Werke Mannheim GmbH

Zberazská 246
26401 SEDLČANY

Zertiﬁziert nach:

Mob: +420 723 958 290
Tel.: +420 318 875 513
E-Mail: info@mifuma.cz

Otto-Hahn-Str. 40
D - 68169 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 3224576
Fax: +49 (0)621 3224566

www.mifuma.cz

facebook.com/MifumaCZ

EMail : info@mifuma.de
facebook.com/mifuma
instagram.com/mifuma
www.mifuma.de

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

