
malé přežvýkavce od společnosti FIDES AGRO, spol. s r. o. 
umožňuje efektivně zabezpečit dotaci potřebnými živi-
nami (makro prvky, stopové prvky, vitaminy a další biolo-
gicky účinné látky) v dostatečném množství a v odpoví-
dající biologické využitelnosti. 

Výživa ovcí a koz se řídí stejnými pravidly jako výživa vel-
kých přežvýkavců. Rozdílem je výrazně vyšší zastoupe-
ní sezónní pastvy a použití konzervovaných objemných 
krmiv pouze v zimním období. To klade vyšší nároky na 
organizaci a zabezpečení správné výživy v jednotlivých 
ročních obdobích a fázích chovu zvířat. Sortiment pro 
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Obsah v 1 kg TELFID® 
J Acid

STARFID 
J

STARFID 
J CCC

STARFID 
J B KABIR® KABIR®

Se KABIR® B SELFID® 
OVIS

Kamenná 
sůl SOLSEL SOLSEL

UNIVERSAL

NL % 22,6 17,6 16,5 17,7

Tuk % 26,5 3,6 3,4 4,3

Vláknina % 9,2 8,5 8,7

Vápník % 0,86 1,8 1 1,5 19,6 21,5 20

Fosfor % 0,6 0,7 0,6 0,6 7,9 5,5 8,2 1,1

Sodík % 0,47 0,4 0,4 0,3 7 7 7,1 34,5 39 39 37

Hořčík % 0,16 0,4 0,3 0,3 4,4 4,5 4,5 4,2 0,6

Lyzin % 1,95

Vitamin A m.j. 25 000 14 300 16 400 400 000 500 000

Vitamin D3 m.j. 5 000 1 800 2 100 52 000 52 000

Vitamin E mg 300   1 800 2 700

Vitamin B1 mg 6

Zinek anorg. mg 60 165 184 138 3 760 3 760 3 800 3700 1 000

Mangan mg 40 76 82 74 1 450 1 450 1 450 3000 1 000

Měď org. mg 3

Železo mg 30 org. 300

Kobalt mg 0,8 21  21 22 20

Jód mg 2,5 2,9 2,1 65 65 64 95 100

Selen anorg. mg 0,6 0,5 16 16 8 20

Selen org.  mg 0,2 0,5 8 16

Probiotika  +++

Antibakteriální 
aditiva

  +++
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TElFID® J AcID
Mléčná krmná směs pro odchov jehňat a kůzlat, lze použít jak 
pro příkrm při vícečetných vrzích, při nedostatku mléka či ztrá-
tě matky. Mléčná směs svým složením plně odpovídá nutričním 
potřebám jehňat a kůzlat a je možno ji použít jako plnou náhra-
du mléka. Směs má vysoký obsah mléčných surovin (přes 70 %) 
a její předností je použití sušeného odtučněného a plnotučné-
ho mléka, které vnáší do mléčné směsi přirozený, velmi dob-
ře stravitelný mléčný tuk. Samozřejmostí je dotace důležitými 
aminokyselinami, vitaminy, mikroprvky, antioxidanty a složka-
mi, které vedle snížení pH mají i výrazný bakteriostatický efekt.

STARFID J, STARFID J ccc
Strukturované melasované startéry pro jehňata kombinují vy-
brané suroviny od obecně používaných (obiloviny, bílkovinné 
zdroje) přes gluten, cukrovarské řízky, směs pektinů, speciálně 
upravené lněné semínko až po originální aditiva s výrazným an-
tibakteriálním účinkem. Složení startérů odpovídá požadavkům 
na moderní způsob odchovu jehňat a kůzlat, vysoký obsah stra-
vitelných živin při zachování požadované struktury, chutnosti 
a vysokého příjmu. Možnost podávat od 14 dnů věku.

STARFID J B
STARFID J B je varianta startéru pro
jehňata v biokvalitě, vyráběná v souladu se zákonem o ekolo-
gickém zemědělství, vhodná především pro ekologické chovy.

KABIR®
Minerální krmivo pro ovce, kozy a spárkatou zvěř obsahuje mi-
nerální látky (makro a mikroprvky) a vitaminy. Umožňuje vyrov-
nat nedostatek minerálních látek a vitaminů v krmných dávkách. 

KABIR® Se, KABIR® Se ADI, 
KABIR® Se MYcO
Minerální krmiva pro ovce, kozy a spárkatou zvěř, doplněné 
o vysoce využitelnou organickou formu selenu, případně o pří-
rodní doplněk silně inhibující rozvoj kokcidií, klostridií a dalších 
patogenů (ADI), nebo vyvazovače mykotoxinů (MYCO).

KABIR® B
Minerální krmivo pro ovce, kozy a spárkatou zvěř  
obsahuje minerální látky (makro a mikroprvky) 
a je vhodné pro ekologické chovy. Umožňuje vyrovnat nedosta-
tek minerálních látek v krmných dávkách.

SElFID® OvIS
Solný liz minerální s vysokým 
obsahem selenu, kde takřka 70 % 
selenu je přítomno ve vysoce využitelné organické formě. Sou-
časně byl minimalizován obsah mědi tak, aby liz byl vhodný pro 
všechny kategorie ovcí. Jako hlavní složka je použita krmná sůl 
a oxidem hořečnatým, která je doplněna o premix mikroprvků.

SOlSEl
je vhodný pro všechny kategorie 
hospodářských zvířat a lesní zvěř. 
Jako hlavní složka je použita čistá 
krmná sůl. Díky výrobní technologii je kostka velmi stabilní a pří-
jem zvířaty je rovnoměrný.

SOlSEl 
UNIvERSAl
je vhodný tam, kde je kladen 
požadavek na nízký obsah mědi. To se týká především chovu ovcí. 
Současně jej lze použít pro všechny kategorie hospodářských zví-
řat a lesní zvěř. Jako hlavní složka je použita krmná sůl s uhličita-
nem vápenato- hořečnatým s doplněním o premix mikroprvků.

Kamenná sůl
vhodná pro všechny kategorie
hospodářských zvířat a lesní zvěř.

Balení: 
5 a 10 kg kostky, 25 kg papírový pytel s PE vložkou. 
Skladujte v chladnu a temnu.


