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Krmné směsi pro Vaše zvířata vyrábíme již od roku 1994
na místě bývalého válcového mlýna v Pohledských Dvořácích,
předměstí Havlíčkova Brodu. Díky našim věrným zákazníkům
a díky schopným odborníkům, kteří se rozhodli přispívat k tvorbě těch
nejlepších krmných směsí, vznikla v roce 2001 akciová společnost
VKS Pohledští Dvořáci.
Během své mnohaleté praxe v míchání krmiv získala
společnost certifikaci kvality dle ČSN ISO 9001, certifikát
správné výrobní praxe GMP+B3, certifikaci udržitelnosti
biopaliv ISCC a je registrována na Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském mezi výrobci splňujícími nejnáročnější požadavky na kvalitu
s nejnižším možným dávkováním premixů nad 0,05 %.
V naší prodejně v Havlíčkově Brodě si můžete zakoupit směsi
pro skot, prasata, koně, drůbež, bažanty, králíky, ovce, kozy,
lesní zvěř, ryby, holuby či hlodavce. Spolu s našimi výrobky
prodáváme jako doplňkový sortiment i krmivo pro psy, kočky a jiné domácí
mazlíčky. Věříme, že naše kvalitní výrobky a odborníci ochotní poradit
a naložit zakoupené směsi až do auta Vás přesvědčí, že VKS Pohledští Dvořáci
je ta správná volba. Tato brožura obsahuje pouze krmné směsi, které bývají
trvale na skladě. Při objednávce nad 800 kg je možné vyrobit jakoukoli směs
z naší nabídky. Kompletní portfolio našich výrobků naleznete na našich
stránkách www.vkshb.cz a v aktuálním katalogu zboží a služeb, který je
k dostání na naší prodejně, popř. Vám ho rádi zašleme v elektronické podobě.

Skot
TELATA
Telánek müsli
Telátko
ČOT Start
ČOT B Plus

startéry
7 dnů až 3 - 6 měsíců

zpočátku k restringovanému
množství mléka, po odstavu
do příjmu 2 - 2,6 kg na kus a den

časný odstav
od 2 do 6 - 9 měsíců

doplněk ke kvalitním objemným
krmivům

MLADÝ DOBYTEK A HOVĚZÍ ŽÍR
doplněk ke kvalitním objemným krmivům
HŽB Plus
VYSOKOUŽITKOVÉ DOJNICE
dojnice s produkcí 6 000 – 8 000 litrů mléka za rok
DOVP 2
příprava na porod, brání vzniku poporodních paréz
DOVP Porod
Dávkování
mix: šrot
1:4

KRMNÉ MIXY
Mix HŽ Plus

doplněk pro výkrm hovězího žíru

Mix DOVP 1

doplněk dojnicím v laktaci 6-8 tis. litrů

1:3

Mix DOVP 2

doplněk dojnicím v laktaci 7-9 tis. litrů

1:3

Prasata
SELATA
Selátko Prestarter
ČOS Speciál
(sypká/drť)

od 5 dnů do 12 kg
od 10 dnů do 20 kg

PŘEDVÝKRM A VÝKRM
20 – 40 kg
A1 Standard

Zpočátku zakládáme v menším
množství, vždy čerstvou směs.

A2 Standard

40 – 105 kg

Denní / celkový příjem směsi:
1,2 – 1,3 kg / 60 kg
1,9 – 2,8 kg / 165 kg

CDP Standard

nad 105 kg

3,3 – 3,8 kg / 105 kg

CHOVNÁ PRASATA
KPB Standard

březí prasnice

KPK Standard

kojící prasnice

od 5. – 7. dne po odstavu selat
přes období březosti do 5. – 7.
dne před plán. oprasením

Jalové a březí
prasnice

Kojící
prasnice

Předvýkrm
a výkrm

DOPLŇKOVÉ MIXY

Dávkování:

Mix A1 Plus

od odstavu do 35 kg

Mix A2 Plus

35–65 kg, intenzivní chov: 35-80 kg

Mix CDP Plus

od 65 kg, intenzivní chov: od 80 kg

Mix KPK Plus

od 5. - 7. dne před plán. oprasením
v dávce 2,4 - 2,6 kg, dávku zvyšujeme
od 3. do 8. dne po porodu, na konci
laktace dávku snižujeme, aby v den
odstavu dostala prasnice pouze vodu

20 % mix,
40 % pš. šrot,
40 % ječ. šrot

Mix KPB Plus

od 5. – 7. dne po odstavu selat přes
období březosti do 5. – 7. dne před
plánovaným oprasením

20 % mix,
20 % pš. šrot,
40 % ječ. šr.,
20 % ov. šrot

20 % mix,
40 % pš. šrot,
40 % ječ. šrot

Drůbež
VÝKRM BROJLEROVÝCH KUŘAT
BR1 Plus (sypká)
1. - 15. den
BR2 Plus (drť)

16. - 27. den

BR3 Plus (granule)

od 28. dne

ODCHOV KUŘIC MASNÝCH PLEMEN
K1 Plus (sypká)
1. - 7. týden
K2 Plus (drť)

8. - 11. týden

s přírodními látkami, které se
podílejí na snížení kokcidiózy
v chovech, zkrmování ad libitum

s přírodními látkami, které se
podílejí na snížení kokcidiózy
v chovech, zkrmování ad libitum

NOSNICE UŽITKOVÉ
N1 Plus (sypká/drť/ granule)

VÝKRM A ODCHOV KACHEN
VKCH1 Plus (sypká) 1. - 3. týden
VKCH2 Plus (gran.)

4. - 7. týden

VÝKRM A ODCHOV KRŮT
KR1 Plus (drť)
1. - 4. týden
KR2 Plus (drť)

5. - 9. týden

KR3 Plus (granule)

od 9. týdne

kompletní výživa nosnic v intenzivní
snášce, zkrmování ad libitum

zkrmování ad libitum

s přírodními látkami, které se
podílejí na snížení kokcidiózy
v chovech, zkrmování ad libitum

Koně
Let's Go

lehká / střední zátěž

zkrmování samostatně nebo
s mačkaným ovsem v denní dávce
0,25 - 0,75 kg na 100 kg živé hmotnosti

Ovce, kozy
ČOJ

Bahnice a
kozy

jehňata 3 - 60 dní

zpočátku jako doplněk k mateřskému
mléku, později jako hlavní krmivo
k limit. množství kvalitních objemných
krmiv, ad libitní dávkování, zakládat
pouze množství na 12 hodin

Kojící bahnice a kozy

do čisté nádoby zakládat pouze
množství na 12 hodin, (př. denní dávka
pro 50kg bahnici masného typu: 0,3 0,5 kg směsi)

Ryby
KP1 Plus 15 %

pro příkrm kapří násady, tržního kapra
či pro sportovní rybolov

Bažanti
ODCHOV BAŽANTŮ
BŽ1 Plus
1. - 6. týden
BŽ2 Plus

7. - 12. týden

BŽ3 Plus

od 9. týdne

ad libitum, jako jediné krmivo

Králíci
Králíček s AK
KKV Probiostan A
KKV bez AK

pro ramlice a
odchov králíčků
pro výkrm

s Emanoxem (přírodní látky podílející se
na snížení kokcidiózy)
s Emanoxem
bez Emanoxu

Myši a potkani
Myška
Krysík

pro odchov myší a potkanů v SPF
chovech, s probiotiky, zchutňovadly
a látkami posilujícími imunitu

Vždy je nutné zajistit zvířatům stálý přístup k nezávadné pitné vodě.

V

prodejně v Pohledských Dvořácích můžete
spolu s našimi výrobky pořídit i krmivo pro psy a

kočky, krmné doplňky pro hospodářská zvířata, krmné
těstoviny, pochoutky a minerály pro koně, krmítka,
napáječky, pasti a jedy proti škůdcům či dárkové
poukazy. Přijďte se sami přesvědčit, těšíme se na Vás.

PRODEJNA

Jsme tu pro Vás, zavolejte a rádi Vám pomůžeme.
569 420 504

Otevírací doba prodejny:
PO – PÁ
6:00 – 16:00

OBJEDNÁVKY S DOVOZEM

Při odběru od 500 kg Vám směs rádi dovezeme. Do 80 km je doprava zdarma.
569 425 929

PORADENSTVÍ

Potřebujete odbornou radu ohledně Vašeho chovu?
Jiří Stránský
Tomáš Karlík
Jan Henzl

602 246 410
724 730 142
602 691 512

VKS Pohledští Dvořáci a.s.,
Hamry 1584,
580 01 Havlíčkův Brod

jirka.stransky@vkshb.cz
tomas.karlik@vkshb.cz
jan.henzl@vkshb.cz

Tel./fax: 569 425 929, 569 427 468
tel.: 569 424 913
e-mail: vkshb@vkshb.cz, www.vkshb.cz

