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V našem sortimentu najdete tu správnou směs pro každý druh ptáka. Ať už pro vaši 
andulku nebo papouška máme optimálně složené krmivo, připravené pro individuální 
potřeby vašeho opeřeného přítele.  Pro celoroční krmení i volně žijících ptáků jsme do 
našeho sortimentu přidali krmivo pro divoké ptáky Mifuma.

Druhově vhodné krmení ptáků je kromě mnoha dalších faktorů nezbytné pro udržení 
zdraví zvířat. Mifuma vám nabízí druhově specifické směsi , které chovatelům ptáků 
umožňují optimálně dodávat jejich zvířatům základní vitamíny, minerály a živiny.

Způsob chovu ptáků samozřejmě hraje klíčovou roli ve zdraví vašich zvířat. Proto jsme 
pro vás vytvořili malého průvodce, ve kterém naleznete shrnutí forem chovu. 

Přejeme vám hodně zábavy se svými zvířaty a rádi vám pomůžeme jako silný partner v 
krmení.

Přeji vám hodně úspěchů

MifumaTeam

WILDVOGELFUTTER NOVINKA

   pro všechny druhy      barevná směs        obiloviny

Krmivo pro všechny druhy ptáků. Krmivo vhodné na zahradu i na balkon je skvělou možností jak 
zajistit v zimních měsících krmivo pro ptáky. Kmivo Mifuma Wildvogelfutter je rozmanité krmivo 
plné kvalitních semen vhodné pro všechny druhy. Obsahuje vysokoenergtické a plné potřebných 
tuků slunečnicové semínka, arašídy a ovesné vločky. Jemnozrnné složky jako je lněné semínko, 
řepka a proso je ideální pro malé ptáky. Pestrá ptačí semena jsou vhodná ke krmení po celý rok.

SLOŽENÍ:
Pruhovaná slunečnicová semínka, pšenice, milo zrno, ovesná zrna, ovesné vločky, arašídy, lněné 
semínko, řepka, proso

BALENÍ: 
15 kg Pytel

Premium
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Premium

WELLENSITTICH PREMIUM
žluté proso   kanárské semeno    lesklé peří

ANDULKA

Mifuma Wellensittich Premium je exkluzivní směs 
zejména pro andulky. Mimořádné složení zaujme 
vysokým podílem žlutého prosa a kanárského 
semena. Speciálně vybraná a vyčištěná semena 
dodávají andulkám všechny důležité živiny, 
vitamíny a minerály, které zajišťují krásné a lesklé 
peří.

SLOŽENÍ:
Žluté proso, kanárské semeno, červené proso, bílé 
proso, perilové semeno

BALENÍ: 
20 kg Pytel

PAPAGEIEN PREMIUM
 ovoce     zelenina      semena          lesk peří

PAPOUŠEK (VYBÍRAVÝ-NÁROČNÝ)

Mifuma Papageien Premium je univerzální směs 
ovoce a zeleniny pro vybíravé papoušky. Ananas, 
papája, šípky, rozinky a banánové kousky 
obohacují toto rozmanité krmivo. Vybraná 
semena zajistí krásný lesk peří.

SLOŽENÍ:
Pšenice, pohanka, ovesná zrna, neloupaná rýže, 
pruhovaná slunečnicová jádra, drcená kukuřice, 
kardi semeno, milo, bílá dari, konopná semínka, bílá 
slunečnicová jádra, kanárská semínka, fazole 
katjang, kousky ananasu, kostky papáje, 
banánové lupínky, celé šípkové ovoce, foukaná 
pšenice, nasekané rozinky / sultánky.

BALENÍ: 
15 kg Sack

GROSSSITTICH PREMIUM
 bohaté složení       velcí Papoušci a  Korely

PAPOUŠEK VELKÝ  &  KORELY

Mifuma Großsittich Premium ist je pestrá prémiová 
směs pro velké papoušky a korely. Perfektně 
sladěné a vyčištěné komponenty zajišťují, aby 
ptáci dostali všechny důležité živiny, vitamíny a 
minerály. Optimální směs pro krásné a lesklé peří.

SLOŽENÍ:
Žluté proso, kanárské semeno, bílé proso, 
pruhované slunečnicová semínka, ovesná jádra, 
kardi semeno , řepka, bílá slunečnicová semínka, 
konopná semínka, hnědé lněné semínko, 
neloupaná rýže, pohanka, nigerová semínka, 
fazole katjang.

BALENÍ: 
20 kg Pytel

KANARIEN PREMIUM
 modrý mák semena   navíc bílkovina

KANÁR

Mifuma Kanarien Premium je optimální směs pro 
kanáry. Vyvážené složení semen zajišťuje přísun 
všech důležitých živin. Modrý mák, perilla, len a 
niger semeno poskytují potřebnou bílkovinu.

SLOŽENÍ:
Kanárské semeno, ovesná zrna, hnědé lněné 
semínko, nigerové semeno, bílé proso, žluté proso, 
červené proso, konopné semeno, modrý mák, 
světlé perilové semeno

BALENÍ: 
20 kg Pytel
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Premium

TIPY NA CHOV PTÁKŮ

WALDVOGEL PREMIUM 
Pěnkavy     Lesní ptáci       vysoký obsah bílkovin

PĚNKAVY & LESNÍ PTÁCI

Mifuma Waldvogel Premium je vysoce kvalitní 
směs pro pěnkavy a lesní ptáky. Toto vyvážené 
krmivo charakterizuje vysoký podíl nigerových 
semen bohatých na bílkoviny a extra jemných 
semen jako jsou travní semena, semena a 
špenátová semínka.

SLOŽENÍ:
Kanárská semena, žlutá proso, divoká semena, 
nigerová semena, červená proso, konopná 
semena, japonské proso, ovesná jádra, kardi 
semena, hnědé lněné semínko, lehká semínka 
perilly, semena špenátu.

BALENÍ: 
20 kg Pytel

EXOTEN PREMIUM
exotický           Pěnkavy        bohaté na semena

EXOTICKÉ PTACTVO & PĚNKAVY

Vyvážená semena zajišťují přísun všech 
důležitých živin pro exotické druhy a pěnkavy. 
Exotic Premium od společnosti Mifuma je 
optimálně vybaven červeným a žlutým 
senegalským prosem, kanárským a nigerovým 
semenem.

SLOŽENÍ:
Žluté proso, senegalské proso, proso Plata, 
červené proso, červené pěnkava proso, bílé proso, 
japonské proso, kanárské semeno, nigerové 
semeno.

BALENÍ: 
20 kg Sack

• Čím větší klec nebo voliéra tím lépe. Ideální 
umístění klece je v úrovni očí a aby byla alespoň 
jedna strana u zdi. Ujistěte se , že místo které 
vyberete není v průvanu nebo blízko topného 
tělesa.

• Opravdové větvě z lokálních stromů a keřů jsou 
ideální pro sezení a navíc zajistí možnost zábavy 
okusováním. Větve musíme pravidelně 
obnovovat.

• Do klece můžeme umístit i tlusté lano z 
neošetřených vláken pro další možnost zábavy.

• Hygiena je pro zdraví ptáků zásadní. Každý den 
vyčistěte misky na vodu a krmivo - kulaté misky 
nám to usnadní.

• Ptačí písek, drť a vápno by měly být vždy k 
dispozici. Kromě druhově vhodného krmiva lze 
ptákům nabídnout i ovoce, zeleninu nebo bylinky.

• Ptáci se rádi často koupou. Měli by mít příležitost 
k osvěžení .

• Ptákům by mělo být umožněno se volně proletět 
tak často, jak to bude možné.

• Upozornění: Chov papoušků je zakázán bez 
oficiálního povolení !

Specialní produkty

SITTICH SPEZIAL
     Neoféma         Agapornis      malé zrna

NEOFÉMA PAPOUŠEK & AGAPORNIS

Mifuma Sittich Spezial je speciální krmivo pro 
papoušky Neoféma a Agapornisy. Semena 
drobného zrna jsou obzvláště dobře stravitelná. 
Niger semena, konopí a lněné semínka zajišťují 
lesk peří.

SLOŽENÍ:
Kanárské semeno, žluté proso, bílé proso, ovesná 
zrna, pšenice, pohanka, Kardi semeno, konopné 
semeno, hnědé lněné semínko, červené proso, 
japonské proso, neloupaná rýže, nigerové semeno.

BALENÍ: 
20 kg Pytel

PAPAGEIEN DIÄT
lehká směs     bez ořechů a slunečnicových semen

PAPOUŠEK (DIETNÍ SMĚS)

Naše krmivo pro papoušky je lehkou (dietní) směsí 
pro citlivé papoušky. S touto směsí zamezíte 
obezitě ptáků. Směs je bez arašídů a 
slunečnicových semen.

SLOŽENÍ:
Kardi semeno, bílé dari, milo, neloupaná rýže, pohanka, 
ovesná zrna, pšenice, hnědé lněné semínko, kanárské 
semeno, fazole katjang, konopné semeno

BALENÍ: 
15 kg Pytel
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Eco

GROSSSITTICH ECO
     Papoušek velký a Korely        základní směs

PAPOUŠEK VELKÝ  &  KORELY (ECO)

Mifuma Grosssittich Eco je vyvážená směs pro 
velké papoušky a korely. Optimální složení 
slunečnivé semínka, kanárské semeno a červené 
proso.Varianta ECO je vhodná pro chovatele, který 
vyhledává ekonomickou variantu krmiva.

SLOŽENÍ:
Žluté proso, bílé proso, pšenice, pruhovaná 
slunečnicová semínka, ovesná zrna, červené proso, 
pohanka, kanárské semeno, neloupaná rýže, 
konopné semeno, hnědé lněné semínko, nigerové 
semeno.

BALENÍ: 20 kg Pytel

VOLIERENMIX ECO
pro všechny druhy   bohatá na semena    základní směs

VŠECHNY DRUHY (ECO)

Mifuma Volierenmix Eco je ideálním krmivem pro 
majitele, který vyhledává ekonomickou variantu 
krmiva. S kanárským semenem, řepkové semeno, 
řepkou a proso je ideální pro druhově bohatou 
voliéru.

SLOŽENÍ:
Řepka, kanárské semeno, červené proso, divoká 
semena, žluté proso, bílé proso, ovesná zrna, 
hnědé lněné semínko, nigerové semeno. 

BALENÍ:  20 kg Pytel

WELLENSITTICH ECO
  malé andulky        důležité živiny

ANDULKA (ECO)

Mifuma Wellensittich Eco je ideálním 
krmivem pro majitele, který vyhledává 
ekonomickou variantu krmiva. Vyvážená 
směs zaujme žlutým a bílým prosem a 
kanárskými semínky.

SLOŽENÍ:
Žluté proso, bílé proso, kanárské semeno, 
červené proso, ovesná zrna.

BALENÍ: 
20 kg Pytel

KANARIEN ECO
 s řepou      bohaté na semena     základní směs

KANÁR (ECO)

Mifuma Kanarien Eco je naše levná směs s řepkou. 
Cenný výběr složek poskytuje vašim kanárům 
všechny důležité vitamíny, minerály a živiny. 
Varianta ECO je vhodná pro chovatele, který 
vyhledává ekonomickou variantu krmiva.

SLOŽENÍ:
Kanárské semeno, řepka, ovesná zrna, žluté proso, 
hnědé lněné semínko, konopné semeno, nigerové 
semeno.

BALENÍ: 
20 kg Pytel

PAPAGEIEN ECO
  s ořechy      důležité živiny      základní směs

PAPOUŠEK (ECO)

Papageien Eco je levná směs pro každého papouška. Vyvážená směs s piniovými 
oříšky vybízí papoušky k okusování  dodává jim všechny důležité živiny.Varianta ECO 
je vhodná pro chovatele, který vyhledává ekonomickou variantu krmiva.

SLOŽENÍ:
Pruhovaná slunečnicová semínka, kardi semena, žlutá kukuřice, bílá slunečnicová 
semínka, ovesná jádra, velká pruhovaná slunečnicová semínka, milo, arašídová jádra, 
zlomená ovesná jádra, pohanka, bílá dari, arašídová jádra se skořápkou, piniové oříšky, 
dýňová jádra.

BALENÍ: 
15 kg Pytel
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Přehled odměnMifuma-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:

Datum výstavy:

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

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

PŘEHLED ODMĚN:
více odměn na www.mifuma.de

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

BASEBALL CAP 
bavlna
20 bodů

PROPISKA
3 bodů

LOPATKA NEBO 
ODMĚRKA NA 
KRMIVO
každá 5 bodů

KRABIČKA
15 bodů

TRIČKO
bavlna 
velikosti: SXXL 
30 bodů

HRNEK NA 
KÁVU 17 bodů

VESTA
velikosti: S4XL 
120 bodů

MIKIN NOVINKA

s kapucí             
velikosti: S4XL 
100 bodů

SUD NA KRMIVO          
42 litrů
40 bodů

MIN-/MAX- 
THERMOMETER 
25 bodů

NOVINKA

nerez ocel         
4 body

 LED ČEPICE

nastavitelná intenzita, 
dobíjecí

60 bodů



Krmte lépe

Mischfutter Werke Mannheim GmbH 
Zertifiziert nach:

OttoHahnStr. 40
D  68169 Mannheim 
Tel.: +49 (0)621 3224576
Fax: +49 (0)621 3224566

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

www.mifuma.de

• 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




