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Dr. FIDES FluSh
V období od odstavu do zapuštění je rozhodující pro 
počet a kvalitu ovulovaných vajíček hladina luteinizační-
ho hormonu, stimulačně na produkci LH působí inzulín. 
Hladina inzulínu se zvyšuje při vyšším příjmu jednodu-
chých cukrů. Tato směs díky obsahu cukrů a vybranému 
komplexu vitaminů se synergickým účinkem na repro-
dukční orgány v této fázi reprodukčního cyklu je schop-
na během krátkého období ovlivnit počet i kvalitu ovu-
lovaných vajíček.

Složení: 
směs cukrů, vitamin E 585 mg, vitamin C 750 mg, 
β-karoten 750 mg.

Dávkování: 
300 – 400 g na kus a den (závisí na velikosti prasnice).  
Zkrmovat minimálně od odstavu do zapuštění. Nejvyšší-
ho efektu se dosahuje pokud se započne zkrmování po-
slední týden na porodně tak, aby doba zkrmování byla 
nejméně 10 dní.



PorFID® A  
Doplňkové mléčné krmivo pro doplnění mléčných složek 
a kvalitní bílkoviny do směsí pro selata působí i jako přirozené 
zchutňovadlo a podporuje příjem směsi. Doporučené dávko-
vání je do 10 % do krmných směsí. Krmivo je možno přidávat 
i přímo v chovech do krmných směsi pro zlepšení příjmu kr-
miva. Je možno ho používat pro příkrm selat i v tekutém stavu.

PorFID® SAlImu
Doplňkové mléčné krmivo pro výrobu krmných směsí pro se-
lata. Kromě doplnění směsí mléčnými komponenty vnáší toto 
krmivo i vybrané složky programu IMUNO. Doporučené dáv-
kování do 10 % do prestartérů pro selata, 5 % do ČOS, 3 % do 
A0 nebo A1).

Dr. FIDES ShAkE 
Kompletní mléčná směs pro selata je pomůckou při odchovu 
selat mnohočetných vrhů (nedostatečný počet plně funkč-
ních struků), ztrátě prasnice úhynem, nízké mléčnosti pras-
nic (MMA, poporodní komplikace, nechutenství) a nevyrov-
naných selatech po porodu. Mléko je složeno z prověřených 
komponent s vysokým obsahem mléčných složek, aby po-
krylo potřeby selat a bylo ho možno podávat již od 2. dne 
po porodu.

Mléčné komponenty, obsah lehce stravitelných cukrů, pro-
biotika, MOS a vitaminy jakož i doplňky podporující příjem 
a zvyšující chuťovou atraktivitu směsi jsou přepodkladem 
kvalitního odchovu selat. Nově je výrobek doplněn vyváže-
nou směsí organických kyselin a jejich solí, MCFA a imuno-
globulinů pro posílení imunoprotektivní fuknce této mléč-
né náhražky.

Doporučujeme krmit selatům na porodně již od 2. dne věku 
při ředění 1:3 a později od 4. týdne věku selat je možno ředě-
ní zvýšit až na 1:6. Pro zjednodušení dávkování je Dr. FIDES 
ShAkE balen do 0,5 kg balíčků. Ředění provádějte tak, že do 
vody teplé cca 45 °C postupně vmíchejte určené množství 
Dr. FIDES SHAKE. Dávkujte několikrát denně v přiměřeném 
množství do vhodných misek. Tato mléčná směs byla připra-
vena i s ohledem pro snadné využití v automatických systé-
mech napájení selat na porodně, či pro použití při předčas-
ném odstavu selat s automatickými systémy tekutého či ka-
šovitého příkrmu. Směs je primárně určena pro mokré krme-
ní, ale lze ji používat i pro různé systémy suchého příkrmu na 
porodně jako samotné krmivo, nebo jako doplněk pro zlepše-
ní příjmu prestartérových směsí.

mléčné krmné směsi Prestartéry

Dr. FIDES Imuno Fe 
Prestartér určený pro selata od 3. - 5. dne věku jako příkrm na 
porodně s cílem získání a upevnění časného návyku na pří-
jem pevného krmiva, je mimořádně vhodný k použití pro vrhy 
u prasnic s nižší mléčností či vysoce početnými vrhy. Prestar-
tér neobsahuje vysoké hladiny ZnO, ale vyšší obsah organic-
kého Fe.

Dr. FIDES Imuno
Prestartér medikovaný ZnO, popř. dalším léčivem na zákla-
dě předpisu veterinárního lékaře. Prestartér je doplněn vy-
sokou dávkou komplexu krmných složek podporujících imu-
nitní systém. Doporučujeme zkrmovat 14 dní. Dodáván pou-
ze na základě veterinárního předpisu pro výrobu medikova-
ného krmiva.

Dr. FIDES StAnDArD
Prestartér medikovaný ZnO, popřípadě dalším léčivem, přede-
psaným veterinárním lékařem. Je sestaven s cílem řešení zdra-
votní problematiky v chovu v poodstavovém období. Dopo-
ručujeme zkrmovat po odstavu, maximálně však 14 dní. Do-
dáván je pouze na základě veterinárního předpisu pro výro-
bu medikovaného krmiva. Je levnější variantou v programu 
Dr. FIDES.

Dr. FIDES StAnDArD nAno
Požadované účinky medikace jsou dosaženy použitím speci-
ální formy ZnO a CuO ve formě nanočástic. Díky výrazně vyš-
šímu povrchu těchto částic je možno dávkovat do směsí níz-
ké množství Zn s účinkem srovnatelným s hladinou medikač-
ní. Není potřeba veterinární předpis jako při medikaci zinkem; 
díky nižšímu obsahu Zn je směs chutnější a zlepšuje příjem kr-
miva; nedochází k vysokému vylučování Zn do kejdy (důležité 
pro BPS). Nezanedbatelné je i mírné snížení ceny oproti medi-
kovaným variantám.

Dr. FIDES
kompletní systém výživy selat 
zahrnující mléčnou krmnou směs Dr. FIDES ShAkE a řadu 
prestartérů Dr. FIDES Imuno Fe, Dr. FIDES Imuno, Dr. FIDES 
StAnDArD a Dr. FIDES StAnDArD nAno, vznikl na zákla-
dě našich zkušeností s výrobou a vývojem směsí pro mláďata. 
Chovatelé ho používají již déle než 15 let. Sojové boby a velká 
část krmných obilovin jsou tepelně upraveny. Samozřejmos-
tí je použití vysoce stravitelných zdrojů živočišných bílkovin, 
kvalitní rybí moučky a krevního hemoglobinu. Nedílnou sou-
částí těchto směsí je i doplňkové mléčné krmivo PorFID® A, 
nebo PorFID® SAlImu, další vybrané krmné suroviny a do-
plňkové látky k zajištění dostatečného a vyváženého přísu-
nu minerálních látek, vitaminů, organických kyselin, probiotik, 
zchutňovadel a prebiotik.

Program Imuno je cílen na podporu imunity selat a pra-
sat pomocí výživy. Jeho použití je vhodnou součástí opat-
ření proti infekcím v chovech prasat. Na základě dosaže-
ných výsledků byl tento program oceněn i cenou GRAND 
PRIX ANIMAL VETEX 2010. V minulých letech byl komplex 
krmných směsí podporující imunitní systém dále zdo-
konalován. V současné době další složku tohoto systé-
mu tvoří nově i imunoglobuliny. V tomto případě se jed-
ná o protilátky se specifickým účinkem (E. coli K88 (F4), 
E. coli Oedema (F18), E. coli 987P (F4), E. coli K99, TGE, 
PED, Salmonella typhimurium, S. paratyphi-B, S. java, S. 
sofia, S. altendorf, S. stanley, S. schwarzengrund, S. saint-
paul, S. sandiego, S. chester, S.derby, S. agona, S. kingston, 
S. agama, S. heidelberg, Porcine Rotavirus, Clostridium 
perfringens C, Clostridium perfringens A, Cryptosporidi-
um). Složkou Imuno jsou vybaveny Dr. FIDES ShAkE, 
Dr. FIDES Imuno Fe, Dr. FIDES Imuno, kterými lze pokrýt 
celé období od porodu až po ukončení nejcitlivějšího ob-
dobí po odstavu a přechodu na směs ČOS.

Proč zkrmovat doplněk IMUNO?

•   Vyšší imunita – silnější odezva na vakcinaci – imunizace 
proti patogenům

•   Vyšší příjem krmiva už na porodně - vyšší odstavová 
hmotnost

 •   Snížení přímých ztrát úhynem

 •    Vyrovnanější selata 

•    Jednoduchost a menší pracnost

•    Lepší ekonomika

Program IMUNO



Dr. FIDES - složení a použití

Varianta 1 , 2 - v chovech s nižším zdravotním statusem (PCV 2, COLI, ENTERITIS, 
ILEITIS), s vysokým infekčním tlakem.

Varianta 3, 4 - v chovech s vyšším stupněm zdraví, s minimálním zatížením prostředí 
patogeny, s vysokým standardem zooveterinárních a zoohygienických opatření.

Varianta 5, 6 - doporučené dávkování mléčných krmiv do krmných směsí ČOS.

Balení: 
Všechny výrobky řady Dr. FIDES do-
dáváme dle přání chovatele ve formě 
sypké, nebo ve formě drcených granu-
lí (mimo mléčné KS), balené po 25 kg 
či volně ložené.

Den věku  2. den po porodu - 2 dny  
před odstavem

2 dny před odstavem až 14 dní 
po odstavu 14-28 dní po odstavu

Varianta 1 IMUNO Fe IMUNO STANDARD NANO

Varianta 2 Dr. FIDES SHAKE/IMUNO FE IMUNO STANDARD NANO

Varianta 3 Dr. FIDES SHAKE/IMUNO FE STANDARD STANDARD NANO

Varianta 4 IMUNO Fe STANDARD NANO STANDARD NANO

Varianta 5 10 % PORFID® A 8-10 % PORFID® A 5 % PORFID® A

Varianta 6 10 % PORFID® SALIMU 10 % PORFID® SALIMU 5 % PORFID® SALIMU

Základní doporučené varianty zkrmování Dr. FIDES
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Vybrané 
živinové  
parametry

mJ
mléčné krmné směsi Prestartéry

Dr. FIDES 
ShAkE PorFID® A PorFID®  

SAlImu Imuno Fe Imuno StAnDArD StAnDArD 
nAno

NL g 205 310 295 205 190 195 187

Tuk g 230 64 100 50 50 33 36

MEp MJ 19,3 16 16,6 14,5 14 13,5  13,5

LYS g 19,2 21,2 20,4 14,5 13 13,5 13,5

Ca g 7 6 10 6,4 6,0 6,7 6,7

P g 5,1 6 6 5,8 5,5 5,5 5,5

Fe org. g 26 40 60 60 60

A m.j. 25 000 13 500 13 500 13 000 13 000

D m.j. 4 500 2 000 2 000 2 000 2 000


