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Program pro okrasné holuby
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VÁŽENÍ CHOVATELÉ HOLUBŮ,

Zdá se,  že ani v letošní výstavní sezóně nám pandemie nedá oddech a výstavy 
nám nebudou umožněny.  Výstavy nabízejí každému chovateli možnost 
prezentovat svá zvířata a v lepším případě získat „odměnu“ za práci a snahu 
chovatelského roku. Mnohem důležitější je však udržování a uchovávání přátelství, 
výměna cenných rad s ostatními chovateli a komunita jako taková. To bohužel v 
moderní době z různých důvodů nelze dosáhnout, ale je také jasné, že zdraví a 
bezpečnost jsou vždy na prvním místě.

Kromě povídání s chovateli, výstavy vždy využíváme k prezentaci a prodeji 
našich speciálních produktů. Jsme si vědomi, že tyto nejsou dostupné u každého 
prodejce. Proto jsme se rozhodli zřídit internetový obchod, kde si tyto produkty 
můžete zakoupit i mimo výstavy. 

V případě zájmu navštivte www.mifuma.cz !

Využili jsme výstavního volna a vylepšili náš Zucht + Mauser Klassik. Neobsahuje 
žádná obalovaná zrna a jedná se tedy o pestré základní krmivo vyrobené z 24 
vysoce kvalitních komponent. Norbert Betz vyvinul toto krmivo speciálně pro 
chovatele holubů středních a velkých plemen, kteří chtějí svým holubům dodávat 
vitamíny a minerály sami - přes napáječku nebo krmivo.

Již řadu let jsme kooperačním partnerem Svazu německých chovatelů 
poštovních holubů. Uvítali bychom, kdyby se v roce 2021 konala výroční valná 
hromada, na které by si členové VDT mohli vzájemně setkat a popovídat si. 
Samozřejmě také chápeme, že to muselo být v době pandemie z opatrnosti a 
zdravého rozumu zrušeno. Pevně   doufáme, že v novém roce budou mít 
členové příležitost se navzájem potkat a vyměnit si své nápady. Jsme rádi, že 
Vám můžeme nabídnout směsi VDT v obvyklé kvalitě.

Tým Mifuma, Vám přeje dobrý chov a brzy na viděnou...

Jürgen Vedder Norbert Betz
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VÁŽENÍ MLADÍ CHOVATELÉ, CHOVATELKY 

A PŘÁTELÉ CHOVU !

Mnoho z nás se těší z našich výstavních holubů každý den. Nabízejí relaxaci od každodenních starostí. 
Chov a odchov výstavních holubů je velmi silně spojen s ročním obdobím. Zima je časem odpočinku. Za 
dlouhých nocí mohou naši výstavní holubi načerpat energii. Ale když se dny začnou opět prodlužovat a 
příroda se probouzí, naše holubníky opět ožívají. Holubi jsou ochotni se pářit a tím zahajujeme chovnou 
sezónu. Napětí je velké, až do nakladení prvních vajíček. Jsou také oplodněné? A pak se vylíhnou první 
mláďata, objeví se nový tvor a za pár týdnů díky péči holubích rodičů vyrostl vznešený výstavní holub. 
Když se pak dny zase zkracují, ukončujeme období rozmnožování. Dospělci nyní mění opeření, což je stojí 
hodně energie. Koncem podzimu, po ukončení přepeřování, se scházíme s přáteli na výstavách. Je to čas 
našich soutěží, kde můžeme porovnávat, jak se naši výstavní holubi vyvíjeli.

Aby byli výstavní holubi úspěšní a vyvedli mnoho vitálních mladých holubů a následně se mohli předvést na 
soutěžích, musí být v průběhu celého chovného roku v pořádku mnoho faktorů. Důležitým stavebním 
kamenem je výživa. Protože tvar a zejména opeření, které se také téměř každý rok „obměňuje“, vyžaduje 
vyvážený přísun živin. Aby toho nebylo málo, mnoho výstavních holubů je chováno celoročně ve voliérách. 
Máme to štěstí, že společnost Mischfutter Werke Mannheim GmbH si je toho vědoma a dokáže nabídnout 
vysoce kvalitní produkty značky Mifuma pro všechny potřeby: ať už jde o klidovou fázi, tréninkovou fázi 
nebo fázi rozmnožování. 

Holubi ve volné přírodě pokrývají své požadavky na krmivo převážně obilím. Jedí ale také hodně malých 
semen, zeleniny a mikroorganismů. Jako jsou červi a hmyz. Důvod je jednoduchý, dělají to proto, aby si 
zajistili všechny stopové prvky nezbytné pro život. Mnoho výstavních holubů však již dnes nemá možnost 
volného pohybu. S Vital Perle nabízí Mifuma doplňkové krmivo, které tvoří kompletní zásobu vitamínů, 
minerálů a vyrovnává zvýšenou potřebu živin.

Ve VDT mohou považovat za štěstí, že mají po svém boku partnera ve společnosti Mischfutter Werke 
Mannheim GmbH, který se stará o výživu našich výstavních holubů podle našich potřeb. Ale také štědrá 
finanční podpora a zajištění kvalitního krmiva pro německou výstavu holubů je součástí našeho úzkého 
partnerství. Další generace chovatelů výstavních holubů bude štědře povzbuzena poskytnutím 
kvalitních cen pro juniorské šampiony.

Mnohokrát děkujeme za toto partnerství!

Reinhard Nawrotzky
2. Vorsitzender des VDT
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Nabídka produktů

Nabídka produktů
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Vital Perle

Vollkraft Perle

Frucht- und Gemüsekorn Premium

Klassik Mais Vital

Klassik ohne Mais Vital

Klassik Milo Vital

Klassik Dari Vital

ZJM Vital

Fitness

Zucht + Mauser Premium

Zucht + Mauser Klassik

Kurzschnäbler Premium

Leichte Rasse Premium

Sämereien

Rassetaube ohne Mais

Kalifornien

Rassetaube Universal

Jahresmischung

Hausmischung

Ohne Weizen - Ohne Gerste OWOG

Winter Spar
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Exkluzivní produkty

P E R L E

VO

LLKRAFT

M A I S

TOP

VITAL PERLE

EXKLUZIVNÍ PRODUKTY OD MIFUMA

VITAL PERLE
• Cílená dodávka proteinových stavebních bloků
• Methionin pro vynikající vývoj peří
• Lysin podporuje optimální budování svalů
• Optimální vitamíny A, D3, B
• Další aminokyseliny
• Prebiotika podporují imunitní a trávicí systém

POWER-ERBSEN
• Hydrotermálně ošetřeno
• Výrazně zlepšená stravitelnost: energie + syrová bílkovina
• Dlouhotrvající zásoba energie vlivem pomalu rostoucí hladiny cukru

• Velmi snadno dostupný protein
• Vynechány těžce stravitelné látky
• Spousta síly

• Kurkuma podporuje imunitní systém
• Kurkuma má příznivý vliv na zdraví jater

• Červená řepa podporuje regeneraci a dlouhodobý výkon
• Červená řepa obsahuje mnoho minerálů, vitamínů a rostlinných látek

TOP MAIS
• Skutečná síla s více než 8% tuku
• Tuk je při letech nejdůležitějším zdrojem energie
• Dvakrát více tuku než u běžné kukuřice
• Podíl škrobu (rychle dostupná energie) na více než 60%
• Klíčivost přes 95%

VOLLKRAFT PERLE
• Dodáváno s důležitými vitamíny a stopovými prvky
• Prebiotika a rostlinné extrakty podporují imunitní systém
• Esenciální aminokyseliny podporují nejlepší výkon
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Sledování kvality

SLEDOVÁNÍ KVALITY

Vysoce kvalitní krmivo se může skládat pouze z vysoce kvalitních vstupních surovin .

Na začátku odebereme vzorek (1-1,5kg) 
dodané suroviny za pomoci odběrové 

tyče. Surovinu odebíráme v různé hloubce a 
v různých částech návěsu. Takto odebraná
směs nám poskytne obrázek o kvalitě 
dodané šarže.

Granomat nám určí sypkou hustotu a   
vlhkost ve všech obilovinách,lušteninách,

olejnatých plodech a kukuřici. Vlhkost je velice 
důležitá pro dobrou skladovatelnost suroviny. 
Suché zrno je dlouhodobě stabilní a zdravé. 
Vyšší hmotnost suroviny znamená i vyšší 
kvalitu.

Čistící stroj nám pomáhá stanovit podíl 
kvalitního zrna v dodávce tak aby splňo-val 

naše požadavky. Pokud naše požadavky nesplní 
automaticky tuto dodávku surovin odmítneme.

Náš cíl kvality je řízen mezinárodní normou 
ISO 9001. Neustále pracujeme na 
zlepšování kvality našich výrobku, procesů 
a služeb.

Odebrání vzorku surovin

Granomat nám stanoví sypkou 
hustotu a vlhkost kukuřice

Sítovací stroj pro čištění vzorků a 
kontrolu kvality dodané kukuřice

1

2

3
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FRUCHT- UND GEMÜSEKORN PREMIUM
Chov   Přepeřování  Výstava  Vitamínový komplex

Frucht- und Gemüsekorn Premium je důležitý doplněk pro vaše zvířata při přípravě na 
období rozmnožování, přepeřování a na výstavu. Je podporována vitalita a 
obranyschopnost zvířat. Toto prémiové doplňkové krmivo se vyznačuje vysoce 
kvalitním vitamínovým komplexem s aminokyselinami a kyselinou linolovou. S 
krmením byste měli začít dva týdny před pářením chovných zvířat až do snesení 
druhého vejce. Vitamín E v komplexu vitamínů podporuje rychlost oplodnění. 
Aminokyseliny a kyselina linolová podporují vynikající opeření s brilantními barvami. 
Vitamíny B podporují pevné nervy a dobrou výstavní kondici vašich holubů.

SLOŽENÍ:

Moučka z lněných semínek 
Pšenice
Hroznové slupky 
Kukuřice
Pšeničná mouka 
Kukuřičný lepek 
Pivovarské kvasnice 
Lněné semínko
Melasa z cukrové řepy 
Vojtěšková moučka 
Mrkev
Uhličitan vápenatý 
Pšenice
Rostlinný olej
Chlorid sodný
Česnek
Fosforečnan vápenatý 
Cibule

BALENÍ: 
5 kg Pytel (Pellet 2,2mm)

TIP: 
Chcete-li si navyknout zvířata na peletky tak 
smíchejte Frucht- und Gemüsekorns některými 
semínky při krmení.

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ: 
Mifuma Frucht- und Gemüsekorn Premium je 
vhodný pro všechny plemena výstavních holubů. 
Přidejte 3-6 g k normální krmné dávce denně.

9,5 %
20,0 %

6,1%
6,8 %

Analytické složení:
Energie (ME) 
Hrubý protein 
Surový tuk 
Hrubá vláknina
Surový popel 6,0 %

DOPLŇKY NA KG:
Obsažené vitamíny/kg: 25 000 IU vitaminu A, 
3 500 IU vitaminu D3, 80,8 mcg vitaminu D z 
hydroxyanalogu, 195 mg vitaminu E, 350 mg 
vitaminu C
Minerály a stopové prvky: vápník, selen, měď, 
zinek, mangan, železo, jód
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Krmiva

VITAL PERLE

VITAL PERLE
  obalená zrna      aminokyseliny    prebiotika    vitamíny

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.

20,0 %
4,0 %
4,0 %

SLOŽENÍ:
Dari
Pšeničná mouka
Sójový šrot
Melasa
Pivovarská zrna
Pivovarské kvasnice
Aminokyseliny
Kukuřice
Fosforečnan vápenatý
Rostlinný tuk
Chlorid sodný
Vitamíny

HODNOTY 
SLOŽENÍ:          
Hrubý protein 
Surový tuk 
Vláknina
Surový popel 12,0 %

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
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P E R L E

VO

LLKRAFT

Mifuma Vollkraft Perle je prémiové doplňkové krmivo pro náročné chovatele. 
Speciální technologie výroby zaručuje plný obsah živin v zrnu. Oregánový olej, 
prebiotika a přírodní rostlinný extrakt posilují imunitní systém a podporují trávení 
krmiva. Není třeba žádné další doplňování produktů obsahujících vitamíny a 
aminokyseliny.

VOLLKRAFT PERLE
   podpora imunity      obalená zrna     prebiotika      vitamíny    aminokyseliny

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

SLOŽENÍ:
Pšenice
Šrot ze sójového extraktu 
Kukuřice
Pšeničné otruby 
Zelená vojtěšková moučka 
Uhličitan vápenatý  
Fosforečnan vápenatý 
Sladový klíček
Vitamín/minerální koncentrát
Rostlinné mastné kyseliny 
jako olej
L-lysin HCl
Chlorid sodný
DL-methionin
Prášková celulóza

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
Podávejte společně s krmnou 
směsí max 10%  Vollkraft Perle

BALENÍ:
25kg Pytel
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Krmiva

VITAL PERLE

KLASSIK MAIS VITAL
malá kukuřice    pro všecha plemena  

Klassik Mais Vital je prémiová směs pro chov, holoubata a přepeřování. Bývalé krmivo 
Betz obsahuje Vital Perle pro optimální vitaminizaci. Aminokyseliny ve Vital Perle 
zlepšují přeměnu krmiva a stimulují metabolismus. Konopná a kardi semínka podporují 
lesk peří, díky vysokému obsahu tuku. Konopné semínka stimulují pářící instinkty 
holubů a zajišťují dokonalý růst holoubat.

 17 %
 16 %
 12 %
 11 %

 8 %
 5 % 
 5 %
 5 %
 5 %
 4 %
 4 %
 3 %
 3 %
 1 %
 1 %

SLOŽENÍ:
Milo
Pšenice
Perlová kukuřice
Malý zelený hrášek
Dari
Konopná semínka
Vital perle
Oloupaný ječmen
Opékané sójové boby
Ovesná jádra
Neloupaná rýže
Kardi semínka
Ořezaná ječmenová čerň
Slunečnicová semínka
Pohanka

BALENÍ: 25 kg Pytel

 13,2 %
 14,2 %

 7,3 %
 5,9 %

: HODNOTY SLOŽENÍ
Energie (ME)  
Hrubý protein  
Surový tuk 
Vláknina 
Surový popel  2,7 %

DOPLŇKY:
Obsah vitamínů/kg: 3.000 I.E. Vitamin A, 750 I.E. 
Vitamin D3, 12 mg Vitamin E, 110 mg  Vitamin C, 
2,2 mg Vitamin B6, 14,7 mcg Vitamin B12, 1,25 
mg Vitamin B1, 2,7 mg Vitamin B2,  Biotin, 
Nicotinat, Panthothenat
Minerály a stopové prvky: Vápník, Fosfor, Sodík, 
Hořčík, Draslík, Železo, Zinek, Mangan, Jód, Selen, 
Měď



12

VITAL PERLE

KLASSIK OHNE MAIS VITAL
    bez kukuřice            bez Milo      pro všecha plemena 

Klassik ohne Mais Vital je prémiová směs pro chov, mladé holuby a přepeřování. Tato 
směs je ale bez kukuřice a milo semínek. Obsahuje také Vital Perle a proto je optimálně 
vitaminizovaná. Konopí a kardi podporují lesk peří, díky vysokému obsahu tuku. Ječmen 
a neloupaná rýže stimulují činnost střev, díky obsahu surové vlákniny. Konopí stimuluje 
pářící instinkty holubů a zajišťuje dokonalý růst holoubat.

 22 %
 20 %
 11 %

 7 %
 7 %
 6 %
 5 %
 5 %
 5 %
 4 %
 4 %
 2 %

 2 %

SLOŽENÍ: 
Dari
Pšenice
Malý zelený hrášek
Neloupaná rýže
Opékané sójové boby
Ovesná jádra
Vitální perla
Oloupaný ječmen
Ořezaný ječmen
Konopná semínka
Kardi
Pohanka
Černá slunečnicová 
semínka 

BALENÍ: 25 kg Pytel

 13,1 % 
 14,6 %

 7,5 %
 6,1 %

HODNOTY SLOŽENÍ:
Energie (ME)  
Hrubý protein 
Surový tuk
Vláknina 
Surový popel  2,7 %

DOPLŇKY:
Obsah vitamínů/kg: 3.000 I.E. Vitamin A, 750 I.E. 
Vitamin D3, 12 mg Vitamin E, 110 mg  Vitamin C, 
2,2 mg Vitamin B6, 14,7 mcg Vitamin B12, 1,25 
mg Vitamin B1, 2,7 mg Vitamin B2, Biotin, 
Nicotinat, Panthothenat
Minerály a stopové prvky: Vápník, Fosfor, Sodík, 
Hořčík, Draslík, Železo, Zinek, Mangan, Jód, Selen, 
Měď
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Krmiva

VITAL PERLE

KLASSIK MILO VITAL
vysoká kvalita     s Milo       základní krmení  

Klassik Milo Vital je prémiové doplňkové krmivo pro okrasné výstavní holuby. 
Vysoké procento Milo poskytuje holubům optimální sacharidy a zajišťuje holubům 
obzvláště snadné požití. Dodatečné sójové boby dodávají holubům vitamíny B a C a 
vysoce stravitelné bílkoviny. Málozrnné základní krmivo je ideální pro doplňkové 
krmení v poměru 1:1 k ječmeni, pšenici nebo ovsi.

DOPLŇKY:
Obsah vitamínů/kg: 6.000 I.E. Vitamin A, 1.500 
I.E. Vitamin D3, 24 mg Vitamin E, 220 mg Vitamin 
C, 29,4 mcg Vitamin B12, 2,5 mg Vitamin B1, 5,4 
mg Vitamin B2, Biotin, Nicotinat, Pantho-thenat
Minerály a stopové prvky: Vápník, Fosfor, Sodík, 
Hořčík, Draslík, Železo, Zinek, Mangan, Jód, Selen, 
Měď

 16 %
 15 %
 14 %
 10 %
 10 %

 8 %
 6 %
 6 %
 6 %
 5 %

 2 %
 2 %

 12,9 %
 16,1 %

 9,2 %
 7,6 %

Surový tuk
Vláknina
Surový popel  3,6 %

BALENÍ: 25 kg Pytel

HODNOTY SLOŽENÍ:

Energie (ME)  

Hrubý protein  

SLOŽENÍ: 

Milo
Malý zelený hrášek 
Perlová kukuřice         
Vitální perla                 
Opékané sójové boby 
Neloupaná rýže 
Konopná semínka          
Kardi
Dari
Ovesná jádra
Černá        
Slunečnicová semínka            
Pohanka
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VITAL PERLE

KLASSIK DARI VITAL
  základní krmivo           bez kukuřice       bez Milo 

Maloobjemový prémiový doplněk krmiva z dřívější řady Betz by měl být krmen v 
poměru 1: 1 k ječmeni, pšenici nebo ovsu. 10% Vital Perle v něm obsažené zajišťuje 
optimální vitaminizaci a mineralizaci krmiva. V kombinaci s vašim oblíbeným obilím 
získáte bezkonkurenční levnou směs!

DOPLŇKY:
Obsah vitamínů/kg: 6.000 I.E. Vitamin A, 1.500 
I.E. Vitamin D3, 24 mg Vitamin E, 220 mg Vitamin 
C, 29,4 mcg Vitamin B12, 2,5 mg Vitamin B1, 5,4 
mg Vitamin B2,  Biotin, Nicotinat, Pantho-thenat
Minerály a stopové prvky: Vápník, Fosfor, Sodík, 
Hořčík, Draslík, Železo, Zinek, Mangan, Jod, Selen, 
Měď

 23 %
 17 %
 12 %

SLOŽENÍ:
Dari  
Malý zelený hrášek 

 10 %
 10 %

 7 %
 7 %
 6 %
 4 %
 2 %

Paddy rýže  
Vital Perle  
Opékané sójové boby
Ovesná jádra
Cardi
Konopná semínka
Pohanka
Oloupaný ječmen
Černá slunečnicová 
semínka  2 %

 12,9 % 
 16,5 %

 9,2 %
 8,0 %

:    HODNOTY SLOŽENÍ

Energie (ME)               
Hrubý protein
Surový tuk 
Vláknina  
Surový popel  3,7 %

BALENÍ: 25 kg Pytel
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Krmiva

VITAL PERLE

ZJM VITAL
vynikající složení     dlouhé závody         chov       holoubata      přepeřování

Optimálně obohacená vitamínová směs s vysoce stravitelnými, celozrnnými a 
ovesnými vločkami. Hydrotermálně upravený hrášek je ideální pro chov, mladé holuby 
a přepeřování. Unikátní kombinace esenciálních mastných kyselin a aminokyselin 
zajišťuje vynikající proces přepeření a zlepšuje kvalitu peří.

 13,0 MJ
 15,2 %

 7,5 %
 0,9 %

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

DOPLŇKY:
Obsah vitamínů/kg: 3.000 I.E. Vitamin A, 750 I.E. 
Vitamin D3, 12mg Vitamin E, 110mg Vitamin C
Další přísady: Vitamin K, B1, B2, B6, B12, C, 
Biotin, Niacin, Ca-D-Pantothenat, Kyselina listová 
Minerály a stopové prvky: Vápník, Fosfor, Sodík, 
Hořčík, Draslík, Železo, Zinek, Mangan, Jód, Selen, 
Měď

 14 %
 10 %

 9 %
 7 %
 6 %
 6 %
 5 %
 5 %
 5 %
 5 %
 4 %
 4 %
 4 %
 4 %
 4 %
 2 %

 2 %
 1 %
 1 %
 1 %
 1 %

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
Javorový hrášek
Konopná semínka
Pruhovaná slunečnicová 
semínka
Lněné semínko
Sladký hrášek
Řepkové semínka
Proso

BALENÍ: 25 kg Pytel
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P E R L E

VO

LLKRAFT

M A I S

TOP

FITNESS
   závod    chov       odpočinek  

Mifuma Fitness je ideálním krmivem pro klidovou fázi a přípravu k chovu, dokud není 
položeno první vejce. Je zvláště vhodné pro holuby velkých plemen, těžkých tvarnů a 
všechna plemena související se závodníky. Vitalita holubů se znatelně zlepšuje a 
podporuje se plodnost. Konopné semínko stimuluje pářící instinkty holubů a 
podporuje vývoj mláďat. Lehké krmivo s velkým množstvím obilí 
zajišťuje, že holubi neztuční a to  ani když odpočívají. Neloupaná rýže a ječmen 
podporují činnost střev, díky vysokému obsahu hrubé vlákniny. Obsažená perla 
plná síly poskytuje holubům všechny důležité živiny a účinné látky. Přidání 
dalších produktů není potřebné a to dělá z Mifuma Fitness ideální krmivo pro 
úspěšný chov.

 20 %
 17 %
 12 %
 11 %

 9 %
 8 %
 7 %
 4 %
 3 %

 3 %
 2 %
 1 %
 1 %
 1 %
 1 %

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

BALENÍ: 25 kg Pytel

 12,5 MJ
 11,0 %

 5,9 %
 0,4 %

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

DOPLŇKY:
Obsah vitamínů: 1.500 I.E. Vitamin A, 370 I.E. 
Vitamin D 3, 6 mg Vitamin E, 55 mg Vitamin C 
Další přísady: Vitamin K, B1, B2, B6, B12, C, Biotin, 
Niacin, Ca-D-Pantothenat, Kyselina listová               
Minerály a stopové prvky: Vápník, Fosfor, Sodík, 
Hořčík, Draslík, Železo, Zinek, Mangan, Jod, Selen, 
Měď
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Krmiva

P E R L E

VO

LLKRAFT

M A I S

TOP

ZUCHT + MAUSER PREMIUM
 chov    přepeřování   střední a těžká plemena

Mifuma Zucht + Mauser Premium je vysoce kvalitní kompletní krmivo s kukuřicí, které 
zaručuje komplexní péči o holuba. Vzhledem k obsažené perle plné síly nejsou nutné 
žádné další vitamíny, bílkoviny nebo minerální doplňky. Červený a žlutý hrášek 
zajišťuje optimální přísun bílkovin, což je velice důležité a pozitivně to ovlivňuje 
imunitu holuba. Směs je ideální zejména pro fázi chovu a přepeřování, jakož i pro 
odchov mladých holubů a krmení těžkých plemen.

 13 %
 12 %
 11 %
 10 %

 9 %
 8 %
 5 %
 5 %
 4 %
 4 %
 3 %
 3 %
 3 %
 3 %

 2 %
 2 %
 1 %
 1 %
 1 %

SLOŽENÍ:
Vollkraft Perle  
Milo  
Dari  
Power-Erbsen  
Kukuřice  
Pšenice
Ječmen
Neloupaná rýže
Nejlepší kukuřice
Opékané sójové boby
Konopná semínka
Červená kukuřice
Popcorn kukuřice
Zelený hrášek
Pruhovaná slunečnicová 
semínka
Sladký hrášek
Lněná semínka
Řepkové semeno
Proso

BALENÍ: 25 kg Pytel

 12,8 MJ
 15,0 %

 7,0 %
 0,7 %

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

DOPLŇKY:
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, Ca-D-Pantothenat, Kyselina listová 
Minerály a stopové prvky: Vápník, Fosfor, Sodík, 
Hořčík, Draslík, Železo, Zinek, Mangan, Jod, Selen, 
Měď
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ZUCHT + MAUSER KLASSIK NOVINKA

bez perly      malé zrno    chov   přepeřování

Mifuma Zucht + Mauser Klassik je naše nová směs bez Vollkraft Perle potaženého 
vitamíny a minerály. Vyvinuli jsme ho pro období přepeření, chov a pro mladé holuby do 
prvního letu. Bohaté krmivo umožňuje holubům plynulé přepeření a bezproblémový 
odchov. Vysoký obsah bílkovin umožňuje dřívější odstav mláďat a je zajištěna bohatá 
zásoba obilovin a semen. Díky drobnozrnné struktuře se krmivo konzumuje 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 svého základního krmiva.

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
Řepka
Malý zelený hrášek
Proso
Slunečnicová semínka
Katjang Idjoe
Čočka
Kanárské semeno
Perlová kukuřice
Pohanka

13,5 MJ
15,2 %

8,8 %
0,72 %

HODNOTY SLOŽENÍ: 
Energie (ME) 
Surový protein 
Surový tuk 
Lysin 
Methionin + Cystin 0,47 %

BALENÍ: 25 kg Pytel
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Krmiva

LEICHTE RASSE PREMIUM 
     lehká a střední plemena      s malou kukuřicí 

Mifuma Leichte Rasse Premium je směs s malou kukuřicí,  zejména pro lehká a střední 
plemena, která se skládá z drobných složek zrna. Semena kardi a ovesná zrna s 
vysokým obsahem tuku zajišťují krásný lesk peří. Hrách poskytuje holubům potřebný 
protein. Jemnozrnné složení je ideální pro Rejdiče.

 24 %
 20 %
 12 %
 11 %
 10 %

 7 %
 6 %
 4 %
 3 %
 2 %

 1 %

SLOŽENÍ:
Milo  
Pšenice
Sladký hrášek
Perlová kukuřice
Malý zelený hrášek
Ořezaný ječmen
Ovesná jádra
Žlutý hrášek
Žluté proso
Kardi
Černá slunečnicová 
semínka 

BALENÍ: 25 kg Pytel

 13,0 MJ
 13,7 %

 3,9 %
 0,59 %

: HODNOTY SLOŽENÍ
Energie (ME)  
Hrubý protein  
Surový tuk 
Lysin  
Methionin + Cystin   0,43 %
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KURZSCHNÄBLER PREMIUM 
   malé zrna      odchov      bez kukuřice 

Mifuma Kurzschnäbler je prémiová směs bez kukuřice s extra malými zrny. Pro 
bezproblémový odchov je zejména vhodná pro krátkozobá plemena. Kardi, ovesná jádra 
a řepka s vysokým obsahem tuku zajišťují krásný lesk peří. Neloupaná rýže stimuluje 
činnost střev díky vysokému obsahu surové vlákniny. Dodávku nezbytných 
aminokyselin zajistí příměs malého hrášku, aby se maximalizoval potenciál vašich holubů.

 13,1 MJ
 14,5 %

 6,1 %
 0,62 %

HODNOTY SLOŽENÍ: 
Energie (ME)  
Hrubý protein 
Surový tuk 
Lysin  
Methionin + Cystin   0,45 %

 18 %
 16 %
 15 %
 14 %

 8 %
 7 %
 6 %
 5 %
 4 %
 2 %
 2 %

 1 %
 1 %
 1 %

SLOŽENÍ:
Pšenice  
Dari
Malý zelený hrášek
Milo
Sladký hrášek
Kardi
Ovesná jádra
Neloupaná rýže
Ořezaný ječmen
Žluté proso
Opékané sójové boby
Černá slunečnicová 
semínka
Lněná semínka
Řepkové semeno

BALENÍ: 25 kg Pytel
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Krmiva

SÄMEREIEN
    energický      ve fázích stresu    esenciální mastné kyseliny

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

 15 %
 10 %
 10 %
 10 %

 8 %
 8 %
 6 %
 5 %
 5 %
 5 %

 5 %
 4 %
 3 %
 2 %
 2 %
 2 %

SLOŽENÍ: 
Konopná semínka
Neloupaná rýže
Žluté proso
Kanárské semeno
Neloupaná rýže
Řepkové semena
Milo
Ovesná jádra
Cardi
Sezamová semínka
Pruhovaná slunečnicová 
semínka
Lněné semínko
Čočka
Katjang Idjoe
Dari
Sladký hrášek

BALENÍ: 25 kg Pytel

 14,5 MJ
 15,6 %
 18,2%
 0,6 %

: HODNOTY SLOŽENÍ
Energie (ME)  
Hrubý protein  
Surový tuk
Lysin  
Methionin + Cystin   0,6 %
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RASSETAUBE OHNE MAIS
  levný                 bez kukuřice      krátkozobí 

Mifuma Rassetaube ohne Mais Eco je levná směs pro chovatele, kteří vyhledávají 
levnější krmivo bez kukuřice. Je vhodný pro všechna plemena od středních až po 
krátkozobé.

 28 % 
 26 %  
 15 % 
 10 % 

 7 %
 5 %  
 4 % 

 2 %
 1 %  
 1 %  
 1 % 

SLOŽENÍ:
Milo  
Pšenice  
Malý zelený hrášek
Dari
Žlutý hrášek
Ořezaný ječmen
Sladký hrášek
Černá slunečnicová 
semínka
Lněné semínko
Řepkové semeno
Proso

BALENÍ: 25 kg Pytel

 13,1 MJ
 13,6 %

 3,3 %
  0,62 %

 : HODNOTY SLOŽENÍ
Energie (ME)  
Hrubý protein  
Surový tuk 
Lysin  
Methionin + Cystin   0,44 %
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Krmiva

KALIFORNIEN
     levný        malé zrno      chov     holoubata 

Mifuma Kalifornien je levná směs s malými zrny a malou kukuřicí. Je zvláště vhodná 
pro chov a odstavená mláďata. Velmi dobrých výsledků v chovu bylo dosaženo u 
všech závodních holubů na výstavách např. z. B. Deutschen Schautauben und 
Exhibition Homer v Německu.

 20 %
 19 %
 18 %
 17 %

 8 %
 8 %
 5 %
 2 %
 1 %

 1 %
 1 %

SLOŽENÍ:
Perlová kukuřice
Malý zelený hrášek
Milo
Dari
Sladký hrášek
Pšenice
Ovesná jádra
Žluté proso
Lněné semínko
Černá slunečnicová 
semínka
Řepkové semeno

BALENÍ: 25 kg Pytel

 13,2 MJ
 13,9 %

 4,9 %
 0,62 %

: HODNOTY SLOŽENÍ
Energie (ME)  
Hrubý protein 
Surový tuk
Lysin  
Methionin + Cystin   0,43 %
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RASSETAUBE UNIVERSAL
  malé zrno     celoroční krmivo    všechna plemena

Mifuma Rassetaube Universal je levná směs drobnozrnných složek a drcené kukuřice 
pro celý rok. Je zvláště vhodná pro lehká a střední plemena, tak i pro krátkozobé holuby.

 29 %
 28 %
 18 %

 8 %
 4 %
 4 %
 4 %
 3 %

 2 %

SLOŽENÍ:
Milo  
Pšenice 
Zlomená kukuřice
Malý zelený hrášek
Sladký hrášek
Dari
Ořezaný ječmen
Neloupaná rýže
Černá slunečnicová 
semínka

BALENÍ: 25 kg Pytel

 13,2 MJ
 11,5 %

 3,6 %
 0,42 %

: HODNOTY SLOŽENÍ
Energie (ME)  
Hrubý protein 
Surový tuk
Lysin  
Methionin + Cystin   0,40 % 
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Krmiva

JAHRESMISCHUNG 
levný      celoroční krmivo     všechny rasy

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. Takto 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 %

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

 22 %
 15 %
 12 %
 10 %
 10 %
 10 %

 5 %
 5 %

 2 %
 2 %
 2 %
 2 %
 2 %
 1 %

SLOŽENÍ:
Pšenice  
Cribbs kukuřice
Zelený hrášek
Milo
Mocný hrášek
Žlutý hrášek
Červená kukuřice
Ořezaný ječmen
Pruhovaná slunečnicová 
semínka
Cardi
Sladký hrášek
Lněné semínko
Proso
Řepkové semeno

BALENÍ: 25 kg Pytel
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WINTER SPAROHNE WEIZEN - OHNE 
GERSTE OWOG

  základní krmivo rozmanité

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.

 25 %
 17 %
 15 %
 13 %

 6 %
 5 %
 5 %
 5 %
 4 %
 3 %

 2 %

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

BALENÍ: 25 kg Pytel

 13,2 % 
 14,7 %

 6,6 %
 0,6 %

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

 sezónní produkt 

Nejlevnější zásoba vitamínů a minerálů v zimních 
měsících je u našeho Winter Spar zaručena. Tento 
sezónní produkt je ideální pro přípravu na chov. Pokud 
chcete, můžete si tuto směs vylepšit podle svých 
vlastních požadavků. Je k dispozici pouze od října do 
ledna.

 30 %
 17 %
 16 %
 14 %

 5 %
 5 %
 5 %
 4 %

 1 %
 1 %
 1 %
 1 %

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

BALENÍ: 25 kg Pytel

 13,0 MJ
 12,1 %

 3,1 %
 0,44 %

: HODNOTY SLOŽENÍ
Energie (ME)  
Hrubý protein
Surový tuk
Lysin  
Methionin + Cystin   0,42 %
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Krmiva

HAUSMISCHUNG
 levný        celoroční krmivo  

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

 13,3 MJ
 13,1 %

 3,8 %
 0,49 %

: HODNOTY SLOŽENÍ
Energie (ME)  
Hrubý protein
Surový tuk 
Lysin  
Methionin + Cystin   0,42 %

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

BALENÍ: 25 kg Pytel
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POWER-GRIT
         vyrovnaný           aktivní  uhlí 

• Drobná zrnitost na bázi korálových řas v 
kombinaci s cennými surovinami: světlé mušle, 
mušle žluté, červené kameny, ústřice, žaludeční 
kameny a vápencem

• S aktivním uhlím s vysokou silou napomáhají 
vylučovat nežádoucí látky

• Pro pevný trus
• Obsažené žaludeční kameny odolné vůči 

kyselinám jsou nezbytné pro všechny holuby a 
jsou zvláště důležité při chovu ve voliérách

• Optimalizovaný obsah hořčíku a nízký obsah jódu

BALENÍ: 12,5 kg Kbelík

EDELGRIT MIT ROTSTEIN
  anýz    bohaté složení 

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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Speciální produkty

OREMIN
 anýz   oregáno    voliéry 

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 
oreganové oleje jemně stimulují trávení.

SLOŽENÍ: 
Jemně zrnitá směs s anýzem,Mix semen,Holubí 
minerální hlína,Divoká semena,Sušená mrkev,Sójové 
boby, Červené dari, Pšenice, Aktivní uhlí, Oregano

 4.000 IE
 48 mg
 0,7 mg
 0,2 mg

 55 %
 13,2 %

 0,2 %
 0,2 %

DOPLŇKOVÉ LÁTKY / KG: 
Vitamin A   
Mangan  
Jod  
Selen  

ANALYTICKÉ SLOŽKY:      
Surový popel  
Vápník  
Fosfor 
Sodík 

BALENÍ: 10 kg Kbelík

VITAL-POWER-STEIN
   koriandr      minerály     celoročně 

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.

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

SPECIÁLNÍ
PRODUKTY

EXPERT MINERAL SPEZIAL 

BALENÍ: 5 kg Kbelík

ENTROBAC 

�  stabilizace střev
�  stabilní vůči antibiotikům
� inhibuje růst plísní

BALENÍ: 600 g Dóza

5 l Kanystr

�  optimální minerály
�  stimulace trávení
� dobré přijetí

�  vitalita
�  kvalita pitné vody
� metabolická účinnost

BALENÍ: 
1 l Láhev 

GERVIT-W® TAUBEN 

BALENÍ: 
100 ml / 250 ml / 500 ml /  
1 l Láhev

AVITESTIN

BALENÍ: 500 ml Láhev

TAUBENGOLD® 

BALENÍ: 1 l Láhev

� 18 vitamínů
�  vitamínová rovnováha
� stimulace metabolismu

�  střevní rovnováha
� kvalita pitné vody
� metabolická účinnost

�  kvalita peří
�  lesk peří
�  pomocník při odchovu
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Röhnfried speciální produkty

USNEGANO VYLEPŠENÁ RECEPTURA

�  Komplex oregana, tymiánu, 
skořice a zázvoru

�  Dva produkty v jednom
�  Zesílený účinek

BALENÍ: 250 ml / 500 ml 
Láhev

VITALOTOP

� podpora trávení
� posílení imunity
� s chilly extraktem

BALENÍ: 500 ml Láhev

BADESALZ

BALENÍ: 800 g Dóza

APARASIT

Uživatelsky přívětivý insekticid

� snadné použití
� roztoči a klíšťata
� mouchy a vši

BALENÍ: 750 ml Spej

�  volné dýchací cesty
�  proti perožroutům 
�  na kůži a peří

HEXENBIER

�  správný krevní oběh
� obnova svalové hmoty
� kondice

BALENÍ: 500 ml Láhev

IMMUNBOOSTER 

� střevní rovnováha
�  vázání mykotoxinů
�  s Allinem

BALENÍ: 500 g Dóza



Mifuma-Club

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.

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
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Mifuma odměny

MIFUMA ODMĚNY

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

KLECOVÁ FÓLIE
Délka: 50 m
45 bodů

KÝBL NA KRMIVO
Obsah: 15 l
20 bodů

NŮŽ NA CHLEBA

45 bodů

DRŽÁK LÍSTKŮ 
Papírové 15 ks a 
Plastové 3 ks
8 bodů

MIFUMA TRUCK 
Tahač a přívěs      
25 bodů

NAPÁJEČKA        
3 Litry
30 bodů

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

MIKINA NOVINKA

s kapucí     
velikosti: S-4XL 
100 bodů

PROPISKA
3 bodů

LOPATKA NEBO 
ODMĚRKA NA 
KRMIVO
každá 5 bodů

NŮŽNOVINKA

nerez ocel         
4 body

BASEBALL CAP 
bavlna
20 bodů

HRNEK NA 
KÁVU 
17 bodů

TRIČKO
bavlna 
velikosti: S-XXL 
30 bodů

SUD NA KRMIVOSUD NA KRM
42 litrů
40 bodů

VESTA
velikosti: S-4XL 
120 bodů

 LED ČEPICE

nastavitelná intenzita, 
dobíjecí

60 bodů



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.

• 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




