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Složení krmných směsí pro papoušky 
 
AGAPORNIS – směs vhodná pro papoušky rodu Agapornis, Papoušky nádherné, 
Papoušky červenokřídlé 
 
Složení: lesknice, proso žluté, proso červené, oves bezpluchý, pohanka, kardi  
semenec, len, niger 
 
Balení: 2,5kg, 10kg, 20kg 
 
ANDULKA – směs vhodná pro Andulky a drobné papoušky 
 
Složení: proso žluté, proso červené, proso zelené, oves bezpluchý, lesknice 
 
Balení: 2,5kg, 10kg, 20kg 
 
ASTRILD (ZEBŘIČKA) – směs vhodná pro Zebřičky a malé exoty 
 
Složení: proso žluté, proso zelené, senegalské proso, lesknice, mohár, niger 
 
Balení: 2,5kg, 10kg, 20kg 
 
KANÁR – směs vhodná výhradně pro Kanáry 
 
Složení: řepka, proso žluté, lesknice, oves nahý, proso červené, proso zelené, len, 
semenec 
 
Balení: 2,5kg, 10kg, 20kg 
 
NAMÁČECÍ SMĚS – směs vhodná pro všechny papoušky k namáčení 
 
Složení: slunečnice žíhaná, hrách, oves setý, kardi, čirok červený, kukuřice žlutá a 
červená, oves bezpluchý, slunečnice černá, peluška pohanka, mungo, paddy, semenec, 
slunečnice bílá 
 
Balení: 2,5kg, 10kg, 20kg 
 
NAKLIČOVACÍ SMĚS – směs vhodná pro všechny papoušky pro naklíčení nebo 
namáčení 
 
Složení: kardi, pšenice, čirok červený a bílý, oves setý a bezpluchý, pohanka, paddy, 
semenec 
 
Balení: 2,5kg, 10kg, 20kg 
 
STŘEDNÍ PAPOUŠEK A – směs vhodná pro střední papoušky, Korely, Rozely, 
Alexandry 
 
Složení: slunečnice žíhaná, oves bezpluchý, slunečnice černá, proso žluté, proso 
červené, pohanka, slunečnice bílá, kardi, lesknice 
 
Balení: 2,5kg, 10kg, 20kg 
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STŘEDNÍ PAPOUŠEK B – směs vhodná pro střední papoušky, Rozely, Alexandry, 
Papoušky královské 
 
Složení: slunečnice žíhaná, slunečnice bílá, pohanka, oves bezpluchý, proso žluté, 
proso červené, kardi, lesknice, semenec, ostropestřec 
 
Balení: 2,5kg, 10kg, 20kg 
 
VELKÝ PAPOUŠEK A – směs vhodná pro větší papoušky, Amazoňany, Žako 
 
Složení: slunečnice bílá, kardi, pohanka, kukuřice žlutá, kukuřice červená, čirok červený, 
oves bezpluchý, semenec, slunečnice žíhaná, čirok bílý, proso žluté, lesknice, oves setý, 
oves černý, dýňová semena, cedrové ořechy, ostropestřec 
 
Balení: 2,5kg, 10kg, 20kg 
 
VELKÝ PAPOUŠEK B – směs vhodná pro větší papoušky, Žaky, Ary 
 
Složení: slunečnice bílá, kardi, pohanka, kukuřice žlutá, kukuřice červená, čirok červený, 
oves bezpluchý, semenec, slunečnice žíhaná, čirok bílý, proso žluté, lesknice, oves setý, 
oves černý, dýňová semena, cedrové ořechy, ostropestřec, buráky loupané, buráky 
neloupané 
 
Balení: 2,5kg, 10kg, 20kg 

Složení krmných směsí pro holuby 
 
HOLUB A01 – směs vhodná pro závodní holuby 
 
Složení: pšenice, ječmen, oves nahý, proso, čirok bílý, kardi, slunečnice žíhaná, 
slunečnice černá, řepka, vika (peluška), len 
 
Balení: 25kg 
 
HOLUB B02 – směs vhodná pro okrasné a masné holuby 
 
Složení: kukuřice žlutá, kukuřice červená, pšenice, ječmen, hrách, peluška, čirok 
červený, proso žluté, slunečnice černá, slunečnice žíhaná, čirok bílý, kardi, slunečnice 
bílá, řepka, len 
 
Balení: 25kg 
 
HOLUB C03 – směs vhodná pro závodní holuby 
 
Složení: kukuřice oranžová, kukuřice žlutá, kukuřice červená, oves nahý, pšenice, 
ječmen, čirok bílý, čirok červený, peluška, kardi, slunečnice černá, proso, řepka, 
slunečnice žíhaná, len 
 
Balení: 25kg 
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HOLUB D04 – směs vhodná pro závodní holuby 
 
Složení: kukuřice oranžová, kukuřice červená, hrách žlutý, kardi, peluška, hrách zelený, 
pšenice, vikev, mungo, kukuřice popcorn, slunečnice černá, řepka, proso, len 
 
Balení: 25kg 
 
HOLUB E05 – směs vhodná pro závodní holuby 
 
Složení: kukuřice oranžová, kukuřice červená, čirok bílý, čirok červený, pšenice, kardi, 
paddy rýže, vikev, konopí, slunečnice černá, lesknice, řepka, oves nahý, proso, pohanka 
 
Balení: 25kg 
 
 
 

Složení krmných směsí pro malé hlodavce 
 
HLODAVEC – směs vhodná pro morčata a ostatní malé hlodavce (zakrslé králíky) 
 
Složení: pšenice, ječmen, oves setý, proso žluté, kardi, slunečnice černá, slunečnice 
žíhaná, kukuřice žlutá, kukuřice červená, čirok bílý, čirok červený, plnohodnotná granule 
 
Balení: 2,5kg, 10kg, 20kg 
 
HLODAVEC KŘUP – směs vhodná pro morčata a ostatní malé hlodavce 
 
Složení: pšenice, ječmen, oves setý, proso žluté, kardi, slunečnice černá, slunečnice 
žíhaná, kukuřice žlutá, kukuřice červená, čirok bílý, čirok červený, plnohodnotná granule, 
barevný extrudát 
 
Balení: 2,5kg, 10kg, 20kg 


