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minerální krmivo 
koně · ovce · odchov drůbeže · prasata · krůty · králíci  

nosnice · holubi · kozy · psi · okrasní ptáci

Pro radost z chovu

FIDmix® je ucelená řada 
minerálních krmných směsí pro drobnochovy  
a malochovy hospodářských a užitkových zvířat.



minerální krmivo 

pro drůbež - nosnice

FIDmix® je minerálně–vitaminové krmivo pro drobnochovy a malochovy. Přidává se do krmné dávky drůbeže, kterou tvoří 
převážně obilní šroty a domácí krmiva. Složení krmiva FIDmix® a v něm obsažené biologicky účinné látky, tj. vitaminy, me-
thionin a stopové prvky, umožňují chovatelům doplnit neplnohodnotnou krmnou dávku na potřebnou úroveň. Takto opti-
malizovaná krmná dávka zvyšuje snášku, zlepšuje využití přijatého krmiva a udržuje dobrý zdravotní stav drůbeže.

FIDmix® pro nosnice se používá denně, rovnoměrně rozmíchaný do krmi-
va. Na začátku a vrcholu snášky používejte vyšší doporučenou dávku, při po-
klesu snášky nižší doporučenou dávku krmiva FIDmix®. V období maximální 
snášky se doporučuje přidávat sušené drcené vaječné skořápky. Jedna plná 
polévková lžíce obsahuje cca 30 g. 

Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě, v původních uzavřených 
obalech! Datum výroby a minimální trvanlivosti je uvedeno na obalu.

Pozitivně ovlivňuje užitkovost zvířat

•  umožňuje úspěšný chov slepic, krůt, 
kachen, hus a perliček

•  zvyšuje snášku
•  udržuje dobrý zdravotní stav zvířat a řeší 

nedostatek minerálních látek

minerální krmivo 

pro okrasné a exotické ptactvo

FIDmix® je minerálně–vitaminové krmivo pro okrasné a exotické ptactvo. Přispívá k nutričnímu vyvážení krmné dávky s 
ohledem na potřebu živin. Podporuje oplozenost a líhnivost vajec, životaschopnost a správný vývoj mláďat. Celkově pod-
poruje dobrý zdravotní stav okrasných a exotických ptáků. V případě avitaminóz (hypovitaminóz) se podává po konzultaci  
s veterinárním lékařem. Aminokyseliny se sírou, ke kterým patří methionin, jsou nejdůležitějšími stavebními prvky peří. 
Podporují přepeření a stimulují tvorbu nádherného opeření ptáků. Přípra-
vek obsahuje barviva k dosáhnutí sytějších a zářivějších odstínů peří a pro-
biotikum pro lepší činnost trávící soustavy.

Krmný návod: FIDmix® se přidává zamíchaný do krmiva dle návodu. Jed-
na plná čajová lžička obsahuje cca 5 g. 

Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě, v původních uzavře-
ných obalech! Datum výroby a minimální trvanlivosti je uvedeno na obalu.

Pozitivně ovlivňuje užitkovost zvířat

•  podporuje optimální vývoj kostry
•  přispívá k dobrému přepelichání a dokonalému 

vybarvení peří
•  zabezpečuje dobrou líhnivost vajec 

a vývoj mladých ptáků

S karotenoIDy a kantaxantInem

Doporučené dávkování
Nosnice ve snášce 60-90 g na 10 ks / den 2-3 polévkové lžíce

Chovné kachny, husy, krůty,  
perličky ve snášce 90 g na 10 ks / den 3 polévkové lžíce

V období snáškového klidu 60 g na 10 ks / den 2 polévkové lžíce

Doporučené dávkování běžný chov období rozmnožování 
a odchovu mláďat

Drobný pták (např. kanárek) 0,2 g na ks / den 0,3-0,4 g na ks / den

Malý pták (např. andulka) 0,4 g na ks / den 0,6-0,8 g na ks / den

Střední pták (např. amazoňan) 0,6 g na ks / den 0,9-1,2 g na ks / den

Velký pták (např. ara) 1 g na ks / den 1,2-1,6 g na ks / den

s vitaminy
s vitaminy



S L-karnItInem

minerální krmivo 

pro odchov a chov holubů

FIDmix® je minerálně–vitaminové krmivo pro všechny kategorie holubů. Obsah celého komplexu vitaminů, minerálních 
látek a aminokyselin podporuje dobrý zdravotní stav, pozitivně ovlivňuje oplozenost vajec, snášku a líhnivost. Doplněk 
L-karnitinu podporuje výkonnost holubů při letu.

Krmný návod: přípravek se podává v odměřeném množství zamíchaný do 
navlhčeného zrní či do gritu. Jedna plná polévková lžíce obsahuje cca 20 g. 

Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě, v původních uzavřených 
obalech! Datum výroby a minimální trvanlivosti je uvedeno na obalu.

minerální krmivo 

pro chov a výkrm drůbeže

FIDmix® je minerálně–vitaminové krmivo pro drobnochovy a malochovy. Přidává se do krmné dávky drůbeže, kterou tvoří 
převážně obilní šroty a domácí krmiva. Složení krmiva FIDmix® a v něm obsažené biologicky účinné látky, tj. vitaminy, sto-
pové prvky, lyzin, methionin, umožňují chovatelům doplnit neplnohodnotnou krmnou dávku na potřebnou úroveň. Tak-
to optimalizovaná výživa zabezpečuje životaschopnost a dobrý zdravotní stav mladé drůbeže, výrazně zvyšuje přírůstky 
hmotnosti a zlepšuje využití přijatého krmiva. 

Krmný návod: FIDmix® se používá denně, rovnoměrně rozmíchaný do 
krmiva. Na začátku odchovu nebo výkrmu používejte nižší dávku krmiva 
FIDmix® a postupně zvyšujte podle věku drůbeže až na horní doporučenou 
dávku krmiva FIDmix®. Jedna plná polévková lžíce obsahuje cca 30 g. 

Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě, v původních uzavřených 
obalech! Datum výroby a minimální trvanlivosti je uvedeno na obalu.

Zajišťuje plnohodnotný příjem 
makro i mikroprvků 

•  zajišťuje optimální růst a vývoj kostry holoubat
•  omezuje deformace kýlu hrudní kosti

•  zajišťuje optimální růst a kvalitní strukturu opeření holubů
•  podporuje tvorbu imunitního systému a má příznivý 

vliv na líhnivost holoubat

Pozitivně ovlivňuje odchov a parametry 
užitkovosti drůbeže

•  podporuje optimální vývoj kostry
•  přispívá k dobrému přepelichání a dokonalému 

vybarvení peří
•  zabezpečuje dobrou líhnivost vajec 

a vývoj mladých ptáků

Denní dávka v gramech 
na 1 kg krmiva

Chovná 
sezóna

Sezóna
 pelichání

Sezóna 
klidu

Letová 
sezóna

Spotřeba krmiva 
na kus a den

Malá plemena 
rejdiči, malí voláči 40-80 g 20-60 g 20 g 25-30 g 

Střední plemena 
střední voláči, poštovní 
holubi, Texan, 
Moravský pštros

22-44 g 11-33 g 10 g 33-55 g 35-45 g 

Velká plemena 
King, Gigant, Říman, 
velcí voláči

17-34 g 8-25 g 10 g 50-65 g

Doporučené dávkování
Kuřata, káčata, housata do 8 týdnů věku 30-60 g na 10 ks/den 1-2 polévkové lžíce

Kuřata, káčata, housata nad 8 týdnů věku 60 g na 10 ks/den 2 polévkové lžíce

Krůty, perličky do 8 týdnů věku 30-75 g na 10 ks/den 1-2,5 polévkové lžíce

Krůty, perličky nad 8 týdnů věku 90 g na 10 ks/den 2 polévkové lžíce

s vitaminy
s vitaminy



minerální krmivo 

pro odchov a chov krůt

FIDmix® je minerálně–vitaminové krmivo pro drobnochovy a malochovy. Přidává se do krmné dávky pro krůty, kterou tvo-
ří převážně obilní šroty a domácí krmiva. Složení krmiva FIDmix® a v něm obsažených biologicky účinných látek, tj. vitami-
ny, minerální látky, lyzin, methionin a krmná sůl, umožňují chovateli doplnit neplnohodnotnou krmnou dávku na potřeb-
nou úroveň. Takto optimalizovaná krmná dávka zabezpečuje životaschopnost a dobrý zdravotní stav krůt, podstatně zvyšu-
je přírůstky hmotnosti a zlepšuje využití přijatého krmiva. 

Krmný návod: FIDmix® se používá denně, rovnoměrně rozmíchaný do 
krmiva. Na začátku odchovu nebo výkrmu krůt používejte nižší doporu-
čenou dávku krmiva FIDmix® a postupně zvyšujte podle věku krůt až na 
horní doporučenou dávku krmiva FIDmix®. Jedna plná polévková lžíce ob-
sahuje cca 30 g. 

Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě, v původních uzavřených 
obalech! Datum výroby a minimální trvanlivosti je uvedeno na obalu.

Pozitivně ovlivňuje užitkovost zvířat

•  umožňuje úspěšný odchov a výkrm krůt
•  zvyšuje hmotnostní přírůstky 

a zlepšuje využití krmiva
•  udržuje dobrý zdravotní stav zvířat a řeší  

nedostatek minerálních látek

S CHeLÁtoVÝmI mIkroPrVky 

minerální krmivo 

pro odchov a chov psů

FIDmix® je minerálně–vitaminové krmivo pro psy všech věkových kategorií. U štěňat zabezpečuje správný vývoj kostry, 
zubů, šlach a srsti. Dospělým psům zajišťuje krmivo FIDmix® dobrý zdravotní stav a kondici. Starším psům poskytuje lehký 
přístup ke všem potřebným vitaminům. Krmivo FIDmix® přispívá také k správnému průběhu březosti a laktace fen, podpo-
ruje početné a vyrovnané vrhy štěňat. Obsahuje všechny potřebné vitaminy a minerální látky v optimální dávce na doplně-
ní jejich denní potřeby. Dobrý příjem směsi zabezpečuje uzeninové aroma. 

Krmný návod: FIDmix® se přidává denně rovnoměrně zamíchaný do krm-
né dávky. Jedna plná čajová lžička obsahuje cca 5 g. 

Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě, v původních uzavřených 
obalech! Datum výroby a minimální trvanlivosti je uvedeno na obalu.

Pozitivně ovlivňuje užitkovost zvířat

•  podporuje zdravý vývoj kostry, zubů, šlach a srsti
•  přispívá k správnému průběhu březosti fen a k podpoře 

početných, vyrovnaných vrhů štěňat
•  zvyšuje obranyschopnost a vitalitu, zlepšuje tělesnou  

kondici mladých a dospělých psů

Doporučené dávkování
krůty do 8 týdnů věku 30-60 g na 10 ks / den 1-2 polévkové lžíce

krůty nad 8 týdnů věku 60-90 g na 10 ks / den 2-3 polévkové lžíce

Doporučené dávkování
Trpasličí plemena 5 g na ks / den 1 čajová lžička

Malá plemena 10 g na ks / den 2 čajové lžičky

Velká plemena 20 g na ks / den 4 čajové lžičky

Obrovská plemena 40 g na ks / den 8 čajových lžiček

s vitaminy
s vitaminy



minerální krmivo 

pro odchov a chov koní

FIDmix® je minerálně–vitaminové krmivo pro koně všech věkových kategorií. U hříbat zabezpečuje správný vývoj kostry, 
šlach a srsti. Dospělým koním FIDmix® zvyšuje vitalitu, zabezpečuje dobrý zdravotní stav, reprodukci, kondici a vysokou vý-
konnost. Starším zvířatům poskytuje snadný přístup k vitaminům, makroprvkům, mikroprvkům a aminokyselinám. FIDmix® 
přispívá také k správnému průběhu březosti a laktace kobyl. Obsahuje všechny potřebné vitaminy a minerální látky v opti-
mální dávce na doplnění a vyrovnání jejich denní potřeby. 

Krmný návod: FIDmix® se přidává denně, rovnoměrně zamíchaný do krm-
né dávky. Jedna polévková lžíce obsahuje cca 30 g. 

Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě, v původních uzavřených 
obalech! Datum výroby a minimální trvanlivosti je uvedeno na obale.

Zabezpečí úspěšný odchov  hříbat a mladých koní

•  podporuje zdravý vývoj kostry, šlach a srsti
•  přispívá k správnému průběhu 

březosti klisen
•  zvyšuje vitalitu, zlepšuje tělesnou kondici 

a zajišťuje vysokou výkonnost

S CHeLÁtoVÝmI mIkroPrVky S CHeLÁtoVÝmI mIkroPrVky 

minerální krmivo 

pro kozy, ovce a spárkatou zvěř

FIDmix® je minerálně–vitaminové krmivo pro ovce, kozy a spárkatou zvěř. Obsahuje minerální látky (makro i mikroprvky) 
a vitaminy. FIDmix® umožňuje vyrovnat nedostatek minerálních látek a vitaminů v krmných dávkách malých přežvýkavců: 
ovcí, koz a spárkaté zvěře. FIDmix® obohacuje krmnou dávku o 4 biogenní makroprvky - vápník, fosfor, sodík a hořčík, jejichž 
zdrojem jsou vysoce využitelné sloučeniny. Z mikroprvků doplňuje FIDmix® krmnou dávku o zinek, kobalt, mangan, jód a se-
len. FIDmix® také obsahuje vitaminy A, D3 a E, chráněné účinnou obdukcí.

Krmný návod: FIDmix® se v doporučeném množství rovnoměrně zamí-
chá do jadrné části krmné dávky, nebo se rovnoměrně nasype do žlabu na 
objemné krmivo. Jedna plná čajová lžička obsahuje cca 7 g. 

Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě, v původních uzavřených 
obalech! Datum výroby a minimální trvanlivosti je uvedeno na obalu.

Zabezpečí úspěšný  odchov a chov ovcí a koz

•  obsahuje vitaminy, mikro a makroprvky
•  podporuje zdárný průběh březosti, 

dobrou laktaci
•  zvyšuje hmotnostní přírůstky a zlepšuje 

využití krmiva

Doporučené dávkování
Jehňata a kůzlata 5-10 g na ks / den 1 plná čajová lžička

Dospělá zvířata 10-20 g na ks / den 2-3 plné čajové lžičky

Březí a laktující samice 15-30 g na ks / den 2-4 plné čajové lžičky

Doporučené dávkování
hříbata 50 g na ks / den 1,5 polévkové lžíce

březí kobyly a koně v maximální zátěži 100 g na ks / den 3,5 polévkové lžíce

koně v lehké práci 75 g na ks / den 2,5 polévkové lžíce

s vitaminy
s vitaminy



minerální krmivo 

pro odchov a chov králíků

FIDmix® je minerálně–vitaminové krmivo pro použití v drobnochovech a malochovech králíků. Přidává se do krmné dávky 
králíků, k pravidelnému doplnění a fyziologickému vyvážení tradičního krmiva. Složení krmiva FIDmix® a v něm obsažené 
biologicky účinné látky, tj. vitaminy, minerální látky, methionin a krmná sůl, umožňují chovatelům doplnit neplnohodnot-
nou krmnou dávku na požadovanou úroveň. Takto optimalizovaná krmná dávka pozitivně ovlivňuje březost a mléčnost sa-
mic, životaschopnost a růst mláďat, zlepšuje využití přijatého krmiva a příz-
nivě též působí na kvalitu kožešiny.

Krmný návod: FIDmix® pro králíky se podává denně, rovnoměrně rozmí-
chaný do krmiva. Na začátku odchovu nebo výkrmu použijte nižší dopo-
ručenou dávku krmiva FIDmix® a postupně zvyšujte podle věku až na hor-
ní doporučenou dávku krmiva FIDmix®. Jedna plná polévková lžíce ob-
sahuje cca 30 g. 

Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě, v původních uzavřených 
obalech! Datum výroby a minimální trvanlivosti je uvedeno na obalu.

Pozitivně ovlivňuje užitkovost zvířat

•  umožňuje úspěšný odchov a výkrm králíků
•  zlepšuje využití krmiva a zvyšuje  

hmotnostní přírůstky
•  udržuje dobrý zdravotní stav zvířat a řeší  

nedostatek minerálních látek

minerální krmivo 

pro chov a výkrm prasat

FIDmix® je minerálně–vitaminové krmivo pro drobnochovy a malochovy. Přidává se do krmné dávky pro prasata, kterou 
tvoří převážně obilní šroty a domácí krmiva. Složení krmiva FIDmix® a v něm obsažené biologicky účinné látky, tj. vitaminy, 
stopové prvky, lyzin, treonin, umožňují chovatelům doplnit neplnohodnotnou krmnou dávku na potřebnou úroveň. Opti-
malizovaná krmná dávka podstatně zvyšuje hmotnostní přírůstky, zlepšuje využití přijatého krmiva, udržuje dobrý zdravot-
ní stav a omezuje výskyt poruch pohybového aparátu.

Krmný návod: FIDmix® se používá denně, rovnoměrně rozmíchaný do 
krmiva. Na začátku odchovu nebo výkrmu použijte nižší doporučenou dávku 
krmiva FIDmix® a postupně zvyšujte podle hmotnosti zvířete na vyšší dopo-
ručenou dávku. Jedna plná polévková lžíce obsahuje cca 30 g. 

Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě v původních uzavřených 
obalech! Datum výroby a minimální trvanlivosti je uvedeno na obalu.

Pozitivně ovlivňuje užitkovost zvířat

•  umožňuje úspěšný výkrm,odchov a chov prasat
•  zvyšuje hmotnostní přírůstky 

a zlepšuje využití krmiva
•  udržuje dobrý zdravotní stav zvířat a řeší

 nedostatek minerálních látek

Doporučené dávkování
sele od 8 do 20 kg 30-60 g na ks / den 1-2 polévkové lžíce

prase od 20 do 100 kg 60-120 g na ks / den 2-4 polévkové lžíce

prase nad 100 kg 120 g na ks / den 4 polévkové lžíce

Doporučené dávkování
březí a laktující samice 60-120 g na 10 ks / den 2-4 polévkové lžíce

rostoucí králíci 30-90 g na 10 ks / den 1-3 polévkové lžíce

s vitaminy
s vitaminy



Zboží lze objednat na www.fidmix.cz, 
nebo telefonicky na č.: 518 624 167

FIDeS aGro, spol. s r.o.
696 13, Šardice č.p. 709
e-mail: fidesagro@fidesagro.cz

Balení:  
1 kg krabice, 10 kg pytel

Složení krmiva FIDmix® a v něm obsažené biologicky 
účinné látky, tj. vitaminy, minerální látky, lyzin, methionin, 

treonin a řada dalších, umožňují chovatelům doplnit 
základní krmnou dávku na potřebnou úroveň. 

Takto optimalizované krmivo zabezpečí 
životaschopnost a dobrý zdravotní stav zvířat:
 •  významně navyšuje přírůstky hmotnosti 

 •  udržuje dobrý zdravotní stav 

 •  omezuje výskyt poruch pohybového aparátu 

 •   zlepšuje využití přijatého krmiva 

 •   přispívá k správnému průběhu 
březosti a laktace 

 •   zvyšuje snášku,  
oplodněnost  
a líhnivost vajec.


