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NABÍDKA KrmNých směsÍ



EQUIsTAr
V granulované formě (velikost 4 mm), je určen pro hříbata od 1 měsíce do 
1 roku stáří. Společně s mlékem plně pokrývá potřebu živin rostoucích hří-
bat. Řeší případné problémy s nedostatečnou mléčností kobyl. Zkrmuje se 
společně s kvalitním senem a nezávadnou pitnou vodou. Spotřeba krmiva 
podle stáří koně v dávce 0,1 – 3 kg/ks/den. 
KWP
V granulované formě (velikost 6 mm), je určeno pro westernové a parkuro-
vé koně v lehké a střední zátěži, dostihové koně v klidu a rostoucí koně do 
1 roku stáří. Dávkuje se podle velikosti zátěže v množství 2,5 – 6 kg/ks/
den. Zkrmuje se společně se senem. 
KWP G
V granulované formě (velikost 6 mm), je určeno pro koně s vysokou zátěží 
pohybového aparátu a v rekonvalescenci. S přídavkem vitamínu C a ami-
nokyselin Lecitin, Glycinu a Taurinu.
KWP OXY gen
V granulované formě (velikost 6 mm), je určena pro dostihové koně do 
střední zátěže, dále pro westernové a parkurové koně ve vysoké zátěži. 
Dávkuje se podle živé hmotnosti koně a náročnosti zátěže v množství 2,5 
– 6 kg/ks/den. Zkrmuje se společně se senem. 
KDs
V granulované formě (velikost 6mm), je určena pro dostihové koně do 
střední zátěže, dále pro westernové a parkurové koně ve vysoké zátěži. 
Dávkuje se podle živé hmotnosti koně a náročnosti zátěže v množství 2,5 
- 6 kg/ks/den. Zkrmuje se společně se senem.
KDs special
V granulované formě (velikost 6 mm), je určena pro dostihové koně ve vy-
soké zátěži. Energetické krmivo s obsahem rostlinného oleje a dalšími lehce 
stravitelnými surovinami. Podporuje regeneraci organismu po zátěži. Dáv-
kuje se podle živé hmotnosti koně a náročnosti zátěže v množství 4-7 kg/
ks/den. Zkrmuje se společně se senem. Je vhodné podávat solný liz. 
KDs special PLUs
V granulované formě (velikost 6 mm), je určena pro dostihové koně v obdo-
bí maximální zátěže a distanční soutěže. Směs je obohacená o přídavek 
specifických látek např. vitamínu C, aminokyselin Lecitinu, Glyceinu, Pro-
linu a Taurinu, vyvazovače mykotoxinů a rostlinných extraktů. Dávkování 
podle živé hmotnosti koně v množství 4-8 kg/ks/den. Zkrmuje se společně 
se senem. Je vhodné podávat solný liz. 
mELAsOVÉ KrmIVO
V granulované formě (velikost 6 mm), určeno pro tažné koně. Zkrmuje 
se společně s kvalitním senem. Spotřeba krmné směsi podle zátěže je 
0,5-6 kg. 

N1g
Kompletní krmivo pro užitkové nosnice do 45. týdne stáří 
Krmivo v granulované formě je určeno pro nosnice v období snášky při 
spotřebě 140 – 160 g na jedno vejce. Pokrývá potřebu nosnic na vyrovna-
ný obsah minerálních látek a ostatních živin. Zkrmuje se ad libitum. 
N2s
Kompletní krmivo pro užitkové nosnice nad 45. týden stáří
Krmivo je v sypké formě, zkrmuje se ve druhé fázi snášky. 
N2g
Kompletní krmivo pro užitkové nosnice nad 45. týden stáří
Krmivo je v granulované formě, zkrmuje se ve druhé fázi snášky. 
Br1   
Kompletní krmivo pro odchov kuřat do 10. až 15. dne stáří  
s AdiCox AP
Krmivo v sypké formě, kompletní krmná směs pro odchov kuřat do 10. až 
15. dne stáří s AdiCox AP. Zkrmuje se ad libitum. Obsahuje AdiCox AP 
jako účinný prostředek profylaxe vůči infekcím anaerobními bakteriemi. 
Bez ochranné lhůty. 
Br1g   
Kompletní krmivo pro odchov kuřat do 10. až 15. dne stáří  
s AdiCox AP
Krmivo v granulované formě, kompletní krmná směs pro odchov kuřat do 
10. až 15. dne stáří s AdiCox AP.
Br2
Kompletní krmivo pro výkrm kuřat od 10. dnů stáří
Krmivo v granulované formě je určeno pro výkrm kuřat od 10. dnů stáří do 
konce výkrmu. Zkrmuje se ad libitum. 
K2   
Kompletní krmivo pro odchov kuřat nosného typu od 10.týdne stáří  
s AdiCox AP
Krmivo v sypké formě, kompletní krmná směs pro odchov kuřat nosného 
typu, Zkrmuje se od 10. týdne stáří. Obsahuje AdiCox AP jako účinný 
prostředek profylaxe vůči infekcím anaerobními bakteriemi. Bez ochranné 
lhůty. 
Kr3
Kompletní krmivo pro výkrm krůt nad 20. týden stáří
Krmivo v granulované formě je určeno pro 3. fázi výkrmu krůt, respektive 
pro dokrm těžkých krůt a krocanů. Spotřeba KR3 na vykrmení jednoho 
kusu činí cca 7,5 kg.
KŘEPELKY
Komplení krmivo pro dospělé křepelky
V granulované formě, optimální živinové složení pro dospělé křepelky.

KK+ 
Kompletní krmivo pro výkrm králičích 
brojlerů s AdiCox AP 
Krmivo v granulované formě je určeno pro krá-
ličí brojlery od odstavu do jateční hmotnosti. 
Vhodným poměrem dusíkatých látek a vláknin 
předchází dietetickým poruchám po odstavu a 
umožňuje dosažení vysokých přírůstků a dob-
ré jatečné výtěžnosti. Obsahuje AdiCox AP jako prevenci proti kokcidióze 
a jako účinný prostředek profylaxe vůči infekcím anaerobními bakteriemi. 
Bez ochranné lhůty.
KK-
Kompletní krmivo pro výkrm králičích brojlerů
Krmivo v granulované formě je určeno pro dokrm králičích brojlerů. 
KK-O
Kompletní krmivo pro kojící samice s mláďaty s AdiCox AP
Krmivo v granulované formě je určeno pro kojící samice s mláďaty do 
odstavu v intenzivních chovech. Zabezpečuje vyšší hladinu živin a energie 
potřebné po porodu. Obsahuje AdiCox AP jako prevenci proti kokcidióze 
a jako účinný prostředek profylaxe vůči infekcím anaerobními bakteriemi. 
Bez ochranné lhůty.



VITAsTAr
Dopňkové krmivo pro časný odstav telat do stáří 6 měsíců
Krmivo v granulované formě (velikost 4 mm), určené k výživě telat od naro-
zení do stáří 6 měsíců. Doporučená krmná dávka se skládá z max. 5 litrů 
mléka nebo mléčné náhražky ve dvou dávkách a VITASTARU ad libitum. 
Při spotřebě 1,5 kg/ks/den (ve stáří cca 45 dní) je doporučené tele od-
stavit od mléka a dále přikrmovat objemnými krmivy. Je nutné zabezpečit 
stálý přístup k nezávadné pitné vodě.
DsD III
Doplňkové krmivo pro dojnice
Krmivo v granulované formě (velikost 6 mm), vhodné pro vyrovnání a do-
plnění živin v krmné dávce dojnic. Celková spotřeba je do 0,25 kg DSD III 
na 1 kg nadojeného mléka. 
hŽ
Doplňkové krmivo pro výkrm býků
Krmivo v granulované formě (velikosti 6 mm), určené pro výkrm býků od 
6 měsíců stáří. Dávkování závisí na požadovaném přírůstku. Spotřeba činí 
asi 3 kg HŽ na 1 kg přírůstku. 

ČOs
Kompletní krmivo pro časný odstav selat nad 8 kg živé hmotnosti
V sypké formě, určena pro odstavená selata s cílem dosáhnout v osmi týd-
nech 16 kg hmotnosti selete při orientační spotřebě 15 kg směsi. 
A1
Kompletní krmivo pro předvýkrm prasat do 35 kg živé hmotnosti
V sypké formě, určena pro výkrm prasat. Orientační spotřeba při krmení 
ad libitum je 1,20 – 1,40 kg/ks/den s přírůstkem 0,65 kg denně. 
A2 
Kompletní krmivo pro výkrm prasat od 35 kg do 65 kg živé hmotnosti 
V sypké formě, určeno pro výkrm prasat od 35 kg do 65 kg živé hmotnosti. 
A3
Kompletní krmivo pro výkrm prasat od 65 kg živé hmotnosti
V sypké formě, určena pro výkrm prasat od 65 kg živé hmotnosti. Při zkr-
mování ad libitum se denní příjem směsi pohybuje od 2,8 – 3,2 kg/ks/den 
s přírůstkem 0,85 kg denně.
Pch2 
Kompletní krmivo pro odchov prasniček nad 65 kg živé hmotnosti 
V sypké formě, určeno pro výkrm prasniček nad 65 kg živé hmotnosti. Zkr-
muje se jako jediné krmivo, při současném zajištění dostatku nezávadné 
pitné vody. Směs je možné krmit ad libitum nebo v dávkách, při zachování 
její čerstvosti a zoohygienických pravidel. 

KPB
Kompletní krmivo pro výživu jalových a březích prasnic 
V sypké formě, Kompletní krmná směs pro plnohodnotnou výživu jalových 
a březích prasnic. Zkrmuje se jako jediné krmivo, při současném zajištění 
dostatku nezávadné pitné vody. Směs je možné krmit jednou denně nebo 
v několika dávkách. Týden před očekávaným porodem se nahradí směsí 
KPK.
KPK
Kompletní krmivo pro kojící prasnice 
V sypké formě. Zkrmovat se začne minimálně týden před očekávaným po-
rodem. Tři dny před porodem se krmná dávka postupně snižuje. Po porodu 
se zkrmované množství opět zvýší. 3 dny před odstavem se snižuje krmná 
dávka o cca 1/3 denně a upraví se i pitný režim.

srNcI podzim
Doplňkové krmivo v granulované formě pro lesní spárkatou zvěř, určené 
pro krmení v období tvorby zásob. Zakládá se do krmítek v množství, které 
zvěř spotřebuje do 24 hodin. Dávkování je ovlivněno zdravotním stavem 
a kondicí zvířat. 
srNcI zimní
Doplňkové krmivo v granulované formě pro lesní spárkatou zvěř, s vyšší 
hladinou vlákniny, určené pro krmení v zimním období. Zakládá se do 
krmítek v množství, které zvěř spotřebuje do 24 hodin. Dávkování je ovliv-
něno zdravotním stavem a kondicí zvířat.

BAK
Doplňkové krmivo v granulované formě je určeno vysokogravidním bahni-
cím 3-4 týden před obahněním a dále kojícím bahnicím do odstavu jehňat.  
Je zkrmována jak samostatně tak jako součást směsné krmné dávky.
DD
Krmivo v granulované formě, je směsí šrotů a mine-
rálních doplňků. Je vhodnou náhradou krmných 
šrotů pro drobná hospodářská zvířata určená 
pro dokrmování. 

Podmínky skladování: Krmiva musí 
být skladována v suchu, na chlad-
ném místě a balená v papírových 
pytlích na nevlhnoucí podložce.
Zvířatům musí být zabezpečen stálý 
přístup k nezávadné pitné vodě. 

OBJEDNÁVKY NA TEL.:  571 752 742

KELEČSKO a.s., 756 43 Kelč 269
E-mail: krmiva@kelecsko.cz, www.kelecsko.cz
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Wisan® Lein
Wisan® Raps
Panto® Power Mix
Panto® Spezial Stabil
Panto® Spezial Mykosorbin

Distributor HL HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER GmbH pro ČR: 
AGROKOOPERACE s.r.o., 756 43 Kelč 269, e-mail: panto@edko.cz, www.ibeka.com 
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