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Obsah v 1 kg SOLSEL SOLSEL 
XTRA

SOLSEL 
UNIVERSAL PREGSEL SELFID® SELFID®

OVIS PREGSEL Kamenná 
sůl

Sodík % 39 37 37 34 34 34,5 34 39

Vápník % 1,2 1,1

Hořčík % 0,7 0,6 4,2 4,2 4,2 4,2 

Zinek mg 8 250 1 000 3 700 3 700 3 700 3 700

Mangan mg 6 600 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Měď mg 1 650 1 850 850  1 850 

Železo mg 700 300 1 000 1 000 

Kobalt mg 25 20 22 22 22 22 

Jód mg 100 100 95 95 95 95 

Selen an. mg 25 20 24 24 8 24 

Selen org. mg 24 24 16 24 

Minerální látky jsou důležitým faktorem v látkové výměně a ne-
zastupitelnými stavebními kameny těla zvířete. Volně žijící zví-
řata si sama hledají přírodní zdroje minerálních látek a starají se 
tak o rovnováhu svého metabolismu. U domácích zvířat jsou 
volně dostupné zdroje značně omezené a proto je nutné je do-
dat ve snadno akceptovatelné formě. V běžných pícninách je 
například sodíku nedostatek, a proto potřebuje dobytek dodá-
vat sodík, nejčastěji ve formě krmné soli.

Pro snadnou manipulaci a dobrý příjem u zvířat se minerální 
látky podávají ve formě minerálních lizů, kde hlavní složkou je 
krmná sůl (chlorid sodný), která buď samostatně, nebo v kombi-
naci s dalšími makro a mikroprvky přispívá k dotaci potřebných 
minerálií, eventuálně stopových prvků.

Všechny lizy jsou taktéž vhodné 
pro ekologické chovy.



 t

Minerální lizy

Balení: 
 5 kg a 10 kg kostky, 22,5 kg plastové kbelíky.

Doba použitelnosti:  
2 roky od data výroby. Skladujte v chladnu a temnu.
Další informace Vám poskytnou naši odborní poradci.

FIDES AGRO, spol. s r.o., Šardice č.p. 709, 696 13 Šardice, ČR, tel./fax: +420 518 624 166, e-mail: fidesagro@fidesagro.cz, www.fidesagro.cz

SELFID®
je solný liz minerální s vysokým
obsahem selenu, přičemž 50 %
je přítomno v organické formě.
Je vhodný pro všechny kategorie hospodářských zvířat, zejmé-
na pro chovy masného skotu, kde je dlouhodobý požadavek na 
dotaci makro a mikro prvků.

Důvodů, proč má masný skot problém s udržením optimálních 
hladin mikroprvků, zejména selenu je několik:

-  Vysoká proměnlivost krmiv a píce v obsahu přirozeně se vysky-
tujícího selenu.

-  Bachorová mikroflóra snižuje využití seleničitanu sodného, ne-
chává jej ve využitelné formě méně než 25 %.

-  Anorganický selen nemůže být skladován v organismu, je vylu-
čován bez vytvoření dostatečných rezerv v tkáních.

-    Deficit selenu setrvává navzdory přidávání 0,3 mg anorganic-
kého selenu na 1 kg sušiny krmiva denně.

Jako hlavní složka je použita krmná sůl s oxidem hořečnatým 
doplněna o premix mikroprvků. 

PREGSEL
je solný liz minerální s vysokým 
obsahem selenu a mědi. 
Je vhodný zejména pro mladý 
skot a pastevní chov skotu. Vysoký obsah mědi působí preventiv-
ně proti anemii, zpomalení růstu, příjmu krmiva a poruchám re-
produkce. Není vhodný pro ovce. 

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

SELFID® OVIS
Solný liz minerální.
Jedná se o minerální liz s vysokým 
obsahem selenu, kde takřka 70 % selenu je přítomno ve vyso-
ce využitelné organické formě. Současně byl minimalizován ob-
sah mědi tak, aby liz byl vhodný pro všechny kategorie ovcí, koz 
a spárkaté zvěře

SOLSEL XTRA
je vhodný pro všechny 
kategorie hospodářských 
zvířat a lesní zvěř. Jako hlavní 
složka je použita krmná sůl s uhličitanem vápenato-hořečnatým 
s doplněním o premix mikroprvků. Díky svému složení dodává 
minerální liz do krmné dávky 1/3 potřeby minerálních látek. 

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 hospodář-
ských zvířat a lesní zvěř. Jako hlavní složka je použita krmná sůl 
s uhličitanem vápenato- hořečnatým s doplněním o premix mi-
kroprvků. 

SOLSEL
je vhodný pro všechny 
kategorie hospodářských
zvířat a lesní zvěř. Jako hlavní 
složka je použita čistá krmná sůl. Díky výrobní technologii je kost-
ka velmi stabilní a příjem zvířaty je rovnoměrný. 


