
Krmiva pro spárkatou zvěř 
a pets    katalog produktů



Minerální krmiva sypká

Premin® SRNEC je speciálním sypkým minerálním krmivem pro srnčí zvěř, obsahujícím makroprvky 
vápník, fosfor, sodík, hořčík, stopové prvky měď, mangan, zinek, selen, jod, kobalt a vitamíny A, D3, E a C. 
Vitamín C je důležitý pro správný a kvalitní vývoj kostí a tvorbu kolagenu a srnčí zvěř je výjimečná tím, že si 
ho nedokáže vyrobit sama ve svém vlastním těle. Míchá se  4% do krmné směsi pro srnčí zvěř.

Premin® JELEN, DANĚK je sypké minerální krmivo pro jelení a dančí zvěř. Obsahuje makroprvky 
vápník, fosfor, sodík, hořčík, stopové prvky měď, mangan, zinek, selen, jod, kobalt a vitamíny A, D3, 
E. Je obohaceno o kvasinkovou kulturu Saccharomyces cerevisiae, která zlepšuje stravitelnost krmiv, 
zlepšuje využitelnost minerálních látek z přijatého krmiva a podporuje dobrý zdravotní stav. Míchá se 4% 
do krmné směsi pro jeleny a daňky.

Premin® MUFLON je sypké minerální krmivo pro mufloní a veškerou dutorohou zvěř. Obsahuje mak-
roprvky vápník, fosfor, sodík, hořčík, stopové prvky měď, mangan, zinek, selen, jod, kobalt a vitamíny A, 
D3, E. Je obohaceno o kvasinkovou kulturu Saccharomyces cerevisiae, která zlepšuje stravitelnost krmiv, 
zlepšuje využitelnost minerálních látek z přijatého krmiva a podporuje dobrý zdravotní stav. Déle obsahuje 
vitamin biotin a čás zinku je zastoupena v organické, tedy biologicky využitelnější formě, obě aditiva napo-
máhají tvorbě rohoviny. Míchá se 4 % do krmné směsi pro mufloní zvěř. 

Premin® SLANISKO je sypké minerální krmivo určené jako náplň slanisek pro veškerou zvěř. 
Musí být ve slaniscích celoročně zvěři k dispozici. Obsahuje makroprvky vápník, fosfor, sodík, hořčík, 
stopové prvky měď, mangan, zinek, selen, jod, kobalt a vitamíny A, D3, E. V současné kulturní krajině 
je stále častěji zaznamenáván deficit minerálních látek pro spárkatou zvěř.  Jen s dostatkem minerálií 
může zvěř ukázat svůj genetický a trofejový potenciál. Proto doporučujeme zaměnit podávání soli za Pre-
min® SLANISKO. Zajištění neomezeného přístupu k minerálním živinám je důležité pro všechny druhy 
spárkaté zvěře.  Rozhodující je význam pro matky v době laktace a kojení mláďat. Jakmile se spárkatá 
zvěř naučí minerální slanisko navštěvovat, má to trvalý charakter a opakovaně se ke slanisku vrací 
a navštěvuje ho celoročně. 

                                                Premin   Premin Premin Premin Premin Premin
                                                SRNEC JELEN MUFLON       SLANISKO        MINERÁLNÍ MINERÁLNÍ 
   DANĚK   GRANULE GRANULE
                                 Jednotka                                                                                                   Parohatí Dutorozí
Vápník % 25 24,5 20 14 13 10
Fosfor % 13 12,8 9 7 6,5 4,5
Sodík % 9 9 3,5 21 4,5 1,8
Hořčík % 2 2 2,2 2 1,1 1,2
Měď mg 400 400 10 200 200 10
Mangan mg 500 500 750 1000 280 400
Zinek anorg. mg 400 400 1150 800 220 580
Zinek org. mg   550   270
Jod mg 50 50 20 50 25 10
Kobalt mg 20 20 5 20 10 2
Selen mg 8 8 6 10 4 3
Vitamin A m.j. 250000 250000 200000 250000 125000 100000
Vitamin D3 m.j. 100000 100000 35000 100000 50000  17500
Vitamin E (alfat.) mg 400 400 1350 450 200 675
Vitamin C mg 2000 
Saccharomyces c.   + +   +
Biotin mg   50   25

Tabulka složení



Minerální krmiva granulovaná

Premin® MINERÁLNÍ GRANULE PAROHATÍ Obsahuje makroprvky vápník, fosfor, sodík, 
hořčík, stopové prvky měď, mangan, zinek, selen, jod, kobalt a vitamíny A, D3, E. Jeho využití je shodné 
jako u výrobků Premin SRNEC a Premin JELEN, DANĚK. Pouze dávkování je 8 % do krmné směsi. Forma 
produktu je granulovaná, proto ho využívají ti, kterým nevyhovuje sypká forma minerálních krmiv. Minerální 
granule se dobře mísí s celými zrny obilnin, neseparují se.

Premin® MINERÁLNÍ GRANULE DUTOROZÍ Použití je shodné jako Premin MUFLON, jen 
jeho doporučené dávkování je 8 % z krmné směsi. Výhody použití těchto minerálních granulí je stejný, jako u vari-
anty pro parohatou zvěř, tedy při míchání s celými zrny obilnin doje k dobrému promísení bez následné separace. 

Význam minerálních látek pro zvěř

Z makroprvků se u přežvýkavců nejčastěji sleduje vápník, fosfor, hořčík, draslík a sodík. Za kritérium adekvátního přísunu 
vápníku je považován jeho podíl v kostním popelu. Při dostatečném obsahu vápníku v krmivu rozhoduje o intenzitě jeho 
vstřebávání především potřeba zvířete. Při nedostatku vápníku se omezuje příjem krmiva, zpomaluje se růst, kosti nejsou 
dostatečně mineralizovány a zvyšuje se nebezpečí vzniku krvácenin ve svalovině. Z celkového množství vápníku obsaže-
ného v těle je 99 % v kostní tkáni (tedy i v paroží) a 1 % v ostatních tkáních a tělních tekutinách. Mezi mobilní frakcí kostního 
vápníku a krevním sérem probíhá intenzivní výměna. Vápník se podílí na udržování acidobazické rovnováhy v organismu, 
na zajištění přiměřené úrovně neuromuskulární dráždivosti a je nezbytný při srážení krve. Vápník je také hlavním prvkem 
v paroží, je obsažen zhruba ve 20%. Při jeho nedostatku má paroží nízkou hmotnost, nízkou měrnou hustotu paroží a je 
náchylné k lámavosti.

Metabolismus fosforu je úzce propojen s metabolismem vápníku. Z fosforu obsaženého v těle je cca 90 % v kostní tkáni a 10 % 
v buňkách ostatních tkání. Je nezbytný pro energetické přeměny v organismu a pro udržení acidobazické rovnováhy. Jeho ne-
dostatek snižuje chuť k přijímání krmiva, výrazný přebytek však rovněž škodí. Podobně jako u vápníku probíhá neustálá výměna 
fosforu mezi krví a kostní tkání. Důležitější než absolutní obsah vápníku a fosforu v krmné dávce je jejich správný vzájemný 
poměr, který by měl být ccs 2:1. Obsah fosforu v paroží je kolem 9%, tedy je druhým nejdůležitějším prvkem pro tvorbu paroží. 

Hořčík je z krmiv využíván jen asi z 20 %. V kostní tkáni je z celkového hořčíku uloženo 60 – 70 %.Hořčík je součástí nebo 
aktivátorem řady enzymů, které se uplatňují v  metabolismu energie a při přenášení 
nervosvalového podráždění. Při nedostatku hořčíku se reaktivnost svalových 
vláken zvyšuje a může dojít ke vzniku tetanických křečí. Hypomag-
nezémie někdy propuká po zahájení vegetace na jaře. V pa-
rožní tkáni je jeho obsah do 0,5%. 

Koncentrace sodíku v mimobuněčných teku-
tinách se udržuje v neměnném rozpětí. 
Dojde-li k jeho ztrátám, musí se z těla 
vyloučit také voda. Klesá objem krve 
a dochází ke svalovým křečím. Správné 
dávkování sodíku je důležité pro činnost 
srdce, vývin kostí, hospodaření organický-
mi živinami i vodou a udržování acidobazické 
rovnováhy. Významně se podílí také na otupování 
kyselosti v bachoru. Při nedostatku sodíku, běžném 
zejména v letním období, se zmenšuje příjem krmiva. Pře-
bytek sodíku v krmné dávce zvířata snášejí poměrně dobře. 
Zdrojem sodíku a chloru je především krmná sůl, která je součástí sypké-
ho minerálrního krmiva pro použití do slanisek pro volný odběr zvěří. 



Draslík je nutný pro metabolismus sacharidů, ovlivňuje svalové kontrakce, reguluje nitrobuněčný osmotický tlak, acido-
bazickou rovnováhu a reaktivnost protoplazmy na nervové impulzy. K sodíku má většinou antagonistický vztah. Krmiva 
rostlinného původu často obsahují draslíku více, než je optimální potřeba zvířat, proto se do krmiv nepřidává.

Také mnohé mikroelementy jsou pro zvířata nepostradatelné. Jejich nedostatek v půdě se projeví nedostatkem v krmivu. 
Železo je součástí bílkovinných přenašečů kyslíku hemoglobinu, myoglobinu a cytochromů i řady enzymů. Železem 
aktivované hydroxylázy ovlivňují tvorbu pojivových tkání. V objemných krmivech je vždy obsaženo více železa než po-
třebných 30 mg na 1 kg sušiny, jeho nedostatek se v praxi nevyskytuje. Měď je nenahraditelným krvetvorným prvkem, 
napomáhá mobilizaci železa a jeho vazbě do hemu. Mangan je součástí nebo ovlivňuje řadu enzymů. Vstřebávání 
manganu je nízké a je nepříznivě ovlivňováno vyšším obsahem vápníku, fosforu a železa v krmné dávce. Zinek má 
strukturní i katalytickou roli v metaloproteinech. Bílkoviny obsahující zinek jsou přítomny ve více než 160 enzymech. Jód 
je součástí tyroxinu. Při deficitu jódu mají zvířata zvětšenou štítnou žlázu, rostou pomalu a ukládají mnoho tuku. Selen 
působí společně s vitaminem E. Při jeho nedostatku je narušen antioxidační systém organismu. Kobalt je potřebný pro 
syntézu vitaminu B12.

Proč vyměnit sůl ve slaniscích za minerální krmivo pro zvěř 
Premin® SLANISKO

Každý myslivec ví, že musí mít a provozovat slaniska se solí. Sůl je celoročně k dispozici, aby ji mohla zvěř brát, když potře-
buje. Sodík obsažený v soli je velice důležitý pro správnou činnost organismu. Stejně tak ale zvěř potřebuje i další živiny, 
jako vápník a fosfor, tedy hlavní minerály pro rozvoj kostry a růst paroží.  Dále zvířata potřebují hořčík, stopové prvky 
popř. vitamíny. Sypká minerální krmiva určená jako náplň slanisek toto splňují.     

Zvěř má možnost získat minerální látky z rostlinné přirozené potravy. Tento zdroj je nejlepší, obsah minerálních látek 
v rostlinných pletivech ale závisí na obsahu minerálů v půdě. Dalšími způsoby, jak můžeme poskytnout zvěři minerální 
látky jsou nakoupená krmiva, která již minerály obsahují nebo minerální krmiva, která si myslivci zamíchají sami do své 
doma vyrobené krmné směsi. Poslední možností je využít sypká minerální krmiva, určená pro umístění do slanisek.

Minerální krmiva do slanisek obsahují samozřejmě sůl, jako zdroj sodíku, dále z makroprvků vápník, fosfor a hořčík. Také 
stopové prvky - měď, mangan, zinek, selen, kobalt a jód a jsou-li obsaženy vitamíny, pak většinou vitamin A, D3 a E.

Sůl je hlavním zdrojem sodíku i chloru. Po staletí je známo, že obsah sodíku v rostlinách je nízký, zvěř hledá přirozeně 
jeho zdroje. Z tohoto důvodu se sůl zvěři předkládá a k tomu je levná. Podle mnoha vědeckých výzkumů je pravděpo-
dobně sodík jediná minerální živina, u které tělo zvířete je schopné rozpoznat její deficit a hledat zdroje pro její doplnění. 
V angličtině pro to existuje termín „Nutritional wisdom“, který by se dal volně přeložit jako výživová moudrost zvířete. Také 
chutnost soli je její velice důležitou charakteristikou, protože mnoho ostatních minerálů chutné nejsou. Z tohoto důvodu 
se sůl velice často také používá i jako nosič pro zamíchání ostatních minerálních surovin. 

Které faktory ovlivňují příjem minerálních krmiv ve slaniscích zvěří?
 Druh zvěře a velikost těla

 Produkční či mimoprodukční stadium zvěře – růst mláďat, růst paroží, březost, kojení, říje apod.

 Fáze zralosti pícnin a dalších rostlinných zdrojů potravy zvěře

  Celkové množství přijímané sušiny krmné dávky

  Minulý a současný program předkládání minerálních krmiv zvěři

  Obsah minerálů v půdě

  Vzdálenost minerálního slaniska od vodního zdroje

 Počet slanisek, množství zvěře a dostupnost zvěře ke slaniskům 

 Chuťové preference



Zvěř bere minerálie ze slanisek za předpo-
kaldu, že má jejich deficit, především sodí-
ku, jak již bylo zmíněno. Důležitým faktorem 
ovliňujícím odběr minerálních látek je stres. 
Při zvýšeném stresu roste potřeba minerá-
lií. Taktéž je větší potřeba v případě výsky-
tu patazitů  nebo nějaké infekce u zvěře. 
V neposlední řadě musíme mít na zřeteli 
vzájemné vazby mezi minerálními látka-
mi. Je-li v půdě či krmné dávce nadbytek 
nějaké minerální živiny, může to mít za 
následek vyšší potřebu jiné živiny. Vzá-
jemné vztahy mezi minerálními živinami 
jsou velmi složité a přesně jsou znázor-
něny na minerálním kole.

Jaké můžou být důvody odmítání minerální-
ho krmva ve slanisku? Samozřejmě, když je 
něco nové, tak je to divné. Zvěř si na nový 
druh krmiva musí zvyknout. Doba návyku je velice rozdílná a záleží na mnoha faktorech. Je nutné dobu návyku přečkat 
a vydržet než zvěř začne minerální krmivo brát. V místech, kde slaniska již byla, je návyk rychlejší, při vybudování no-
vých slanisek je návyk pomalejší. Ve volnosti může být návyk pomalejší než u zvěře za plotem. Důležitým momentem 
je ponechat kousek klasické kusové soli po určitou přechodnou dobu, protože na sůl je zvěř zvyklá a také je chutnější 
a dlouhodobě ji preferuje před ostatními zdroji minerálních látek. Je samozřejmě důležité si prověřit, jaký obsah soli 
v minerálním krmivu, které dáváme do slanisek, je. Dalšími vlivy, které mohou být příčinou odmítání lízat minerální krmiva 
je dostatečné přijímané množství minerálií z přirozené potravy nebo vody. Množství obsahu minerálních látek v pastvě 
a další rostlinné potravě a ve vodě je přímo úměrné minerálnímu složení půdy. Přirozeně obsažené minerální živiny v kr-
mivech jsou organismem lépe využívány, proto mají výhody ty lokality, kde je dostatek minerálních živin v půdě. Bohužel 
obecně je v přírodě nedostatek minerálních látek, je tedy nutné použít minerální krmiva v chovu, aby zvěř mohla ukázat 
svůj genetický a trofejový potenciál. Dalšími vlivy, které mohou zapříčinit odmítání minerálních krmiv ve slaniscích je 
mimoprodukční stav zvěře, tedy mimo dobu růstu paroží mimo dobu březosti, kojení apod., dále to mohou být vlivy 
ročních období. Také nízká úroveň bílkovin a energie krmné dávky zvěře je příčinou nižší potřeby minerálních látek.    

Typy pro přechod od soli k minerálnímu krmivu v praxi:
  Zpočátku dejte do slanisek menší množství sypkého minerálního krmiva
 Na minerální krmivo položte kus soli, na který je zvěř zvyklá brát
 Kontrolujte odběr minerálního krmiva ve slaniscích
 Jakmile zvěř začne pravidelně brát, slaniska doplňte větším množstvím
 Dojde-li kusová sůl položená zpočátku na minerální krmivo, již ji nedoplňujte
 Nedopusťte, aby minerální slanisko bylo někdy prázdné 
 Provozujte dostatečný počet minerálních slanisek, musí mít k nim přístup všechna zvěř 
        po celý rok, nejlépe je vytvořit si síť slanisek, kterou si zakreslíte do mapky

 Udržujte minerální krmiva ve slaniscích čistá od špíny a trusu

Minerální slaniska by měla být chráněna proti působení deště, aby nedocházelo v rychlému vyplavení živin, které by se 
mohly rozpustit. Když zvěř líže minerální krmivo se solí, má větší potřebu vody, zdroje vody by tedy měly být k dispozici. 
Typ a velikost minerálního slaniska musí vyhovovat druhu zvěře, které slaniska navštěvuje. Samci v době růstu paroží 
jsou na paroží v lýčí citliví a k nevhodně řešenému slanisku mohou odmítat chodit, aby si paroží neporanili. Chovatelé 
zvěře jak ve volných honitbách, tak v oborách, popř. na farmách nebo v zájmových chovech musí vybudovat dostatečnou 
síť slanisek, kterou přizpůsobí dané lokalitě a potřebám zvěře. Minerální slaniska nedoporučujeme umísťovat přímo na 
krmelce z důvodu větší koncentrace zvěře a tedy i většího rizika přenosu parazitóz.



Praktické ukázky různých druhů slanisek. Jejich provedení není důležité. 
Rozhodující je funkčnost.



Minerální slaniska slouží k uložení sypkého minerálního krmiva pro samovolný odběr zvěří. Hlavním významem je volný 
celoroční příjem minerálních látek spárkatou zvěří. Minerální krmivo je určeno jako náplň do slanisek namísto kusové nebo 
lisované soli a mělo by být celoročně k dispozici. Kromě soli, která je samozřejmě součástí minerálního krmiva „Premin® 
SLANISKO“, obsahuje toto minerální krmivo také vápník, fosfor a hořčík, tedy nutričně důležité prvky pro rozvoj kostry a pa-
roží. Dále obsahuje nezbytné stopové prvky a vitamíny pro zajištění životních funkcí organismu. V současné kulturní krajině 
je stále častěji zaznamenáván deficit minerálních látek pro spárkatou zvěř. Jen s dostatkem minerálií může zvěř ukázat svůj 
genetický a trofejový potenciál. Zajištění neomezeného přístupu k minerálním živinám je důležité pro všechny druhy spárkaté 
zvěře. Rozhodující je význam pro matky v době laktace a kojení mláďat. Jakmile se spárkatá zvěř naučí minerální slanisko 
navštěvovat, má to většinou trvalý charakter a opakovaně se ke slanisku vrací a navštěvuje ho celoročně.

Naprostou nutností v chovu srnčí a vůbec veškeré zvěře je vybudování souvislé a promyšleně rozmístěné sítě slanisek. 
Jejich počet by měl být přibližně jedno slanisko na 5 kusů srnčí zvěře, to odpovídá dnes obvykle nejčastější hustotě srnčí
zvěře - přibližně jedno slanisko na 25 - 50 ha honební plochy. Je to důležité kvůli tomu, aby byla celoročně dostupná pro 
všechny kusy srnčí zvěře, zvláště pak ve vegetačním období, kdy je také srnčí zvěř rozptýlena a celé území je rozděleno
na jednotlivá teritoria.

Typy slanisek vhodných k použití v dané honitbě jsou různé a záleží jen na 
uživateli honitby, jaký druh si vyrobí. Samozřejmě také s přihlédnutím na 
ostatní druhy spárkaté zvěře, které se v honitbě vyskytují. Důležité je mít 
slaniska zastřešená, aby deštěm nedocházelo k rychlému vyplavování živin 
z minerálního krmiva. Typ slanisek musí odpovídat druhu zvěře, pro který je 
určen. Stavebně slanisko nesmí limitovat především samčí parohatou zvěř, 
tedy aby se dostala ke krmivu ve slanisku s parožím vytlučeným, ale i ros-
toucím. V období růstu paroží, kdy srnci potřebují právě dostatek minerálních 
látek, může nevhodně řešené slanisko limitovat jejich příjem, protože samci 
nepůjdou ke slanisku, aby si neporanili rostoucí paroží. U zastřešených sla-
nisek stačí jejich doplňování dvakrát ročně - zjara a na podzim, je ale vhodné 
kontrolovat jejich obsah i v mezidobí mezi doplňováním, aby nedošlo ke 
spotřebování celého obsahu a slanisko nebylo prázdné. Objem využitelné-
ho prostoru slaniska pro uložení minerálního krmiva by měl být takový, aby 
obsah vystačil na dobu do dalšího doplnění. To vychází ze znalosti spotřeby 
minerálního krmiva v dané lokalitě.

Jako náplň minerálních slanisek doporučujeme sypké minerální krmivo „Pre-
min® SLANISKO“, které se vyrábí již mnoho let. Jsou s ním velice dobré 
zkušenosti v chovech, zvěř ho velice ochotně bere. V některých honitbách je 
praxí, že jsou slaniska součástí přikrmovacích zařízení – krmelců. Toto řeše-
ní nepovažujeme za vhodné. V každém případě je potřeba rozmístit slaniska 
i v ostatních částech honitby. Rozmístění slanisek v ostatních částech honit-
by je důležité proto, že počet přikrmovacích zařízení bývá početně menší, 
nejsou v honitbě všude a nepodchycují tím teritoriální rozmístění srnčí zvěře 
ve vegetačním období. Další skutečností je fakt, který si každý může v praxi 
ověřit, že srnčí zvěř se obvykle při příchodu ke slanisku pase, někdy i delší 
dobu v jeho bezprostředním okolí, nebo slanisko navštěvuje přerušovaně.

U přikrmovacích zařízení je také pravděpodobnost nákazy srnčí zvěře para-
zitickými červy podstatně vyšší. Účinnost prováděné asanace po skončení 
zimního přikrmování nemusí být dobrá kvůli vysoké odolnosti vajíček para-
zitických červů. Také zde lze předpokládat přítomnost larev plícnivek, které 
vylézají na vegetaci, a dokonce i na slaniska až do výšky okolo 80 cm.

Vybudování sítě minerálních slanisek v honitbách se srnčí zvěří
- jeden z nástrojů zlepšení péče o zvěř

Ukázky příjmu minerálního 
krmiva „Premin®  

SLANISKO“ srnčí zvěří.



Slaniska jsou navštěvována srnčí zvěří celoročně, nejvyšší intenzita je zjara při přechodu na zelenou pastvu. Dále je navště-
vují srny v době laktace a v podzimním období při přebarvování (línání) zvěře. Zajímavé je také, že srnčata od doby, kdy již 
začnou následovat srny, přejímají jejich zvyky a berou minerální krmivo zpočátku asi jen ze zvědavosti a později již plně. Kdo 
zde pozoruje srnčí zvěř častěji tak zjistí, že vše u slanisek funguje hierarchicky. 

Každé slanisko je prakticky centrem teritoria, v tomto místě nejsilnějšího srnce. Při funkční síti slanisek ke konfiguraci krajiny 
a s ohledem na terén, jenž vyhovuje ve svých detailech starším srncům, je možné si tyto srnce rozmístit s určitým záměrem 
tak, jak chceme. Srny u slanisek jsou respektovány teritoriálními srnci, ale vždy se zde střídají. Obvykle vyjde ke slanisku 
v jarním období nejdříve mladší srna a opouští je při příchodu starší srny. Od počátku léta srnčata navštěvují slaniska se svý-
mi matkami. Z jara, při začátku vytloukání nejstarších srnců a tvorbě teritorií, jsou u slanisek vždy první ročci a dvouletí srnci. 
Obvykle pak přijde nějaký středně starý srnec a mladší jedinci odstoupí tak do 100 m od něho, kde pokračují v pastvě. Blízké 
okolí slaniska je obvykle vyznačeno hraby a výtlučkami teritoriálního srnce, který jeho okolí pravidelně kontroluje a obhajuje. 

Vybudování sítě slanisek má zásadní význam k cílenému zkvalitňování srnčí zvěře. Na obrázku je vidět část srnčí honitby o ve-
likosti 400 ha s rozmístěním slanisek podle dlouho zavedeného pravidla – 1 slanisko na 1 krmelec. Tedy 5 slanisek na 400 ha.

Minulý stav slanisek v části honitby

Na uvedeném přikladu po zhodnocení situace byla navrhnuta a vybudována nová síť slanisek. Současná síť slanisek je 
znázorněna na dalším obrázku. Snahou bylo postihnout slanisky všechna místa, kde se srnčí zvěř zdržuje, zvláště ve 
vegetačním období. Až čas ukáže, jestli byla slaniska umístěna správně a vhodně. Po určité době (1-2 roky) je vhodné 
situaci vyhodnotit a síť slanisek upravit podle vlastních zkušeností.

Stávající stav slanisek v části honitby



Granulovaná doplňková krmiva 

Premin® směs PAROŽENÍ je granulovaná doplňková směs pro přežvýkavou spárkatou zvěř. Ten-
to produkt nebosahuje žádné obiloviny nebo pícniny. Je to bílkovinný koncentrát, obsahující dva zdroje du-
síkatých látek, a to ze sojového extrahovaného šrotu a z jeho by-pass varianty. Dále obsahuje samozřejmě 
makroprvky, mikroprvky a vitamíny. 

Premin® směs PAROŽENÍ je vhodný doplněk pro ty chovatele, kteří používají své zdroje obilovin, ať již z vlastní 
produkce nebo nakoupené a potřebují krmnou dávku obohatit o zdroj dusíkatách látek a minerálních živin zárověň. 

Dávkování tohoto produktu začíná na 10% z hmotnosti krmiv, se kterými ho mícháte na začátku jeho přidá-
vání. Postupně se jeho podíl zvyšuje na 15, 20% a končí až na 30%. Důležitou praktikou pro maximální vy-
užití živin z krmiva je aplikace míchanice každodenní nebo adlibitní, kdy se mohou mikroorganismy bachoru 
navyknout na krmivo a využívat ho zcela. V období používání našeho krmiva zásadně nedoporučujeme 
přestávky v jeho přidávání. Rozhodněte se v jakém období budete Premin® směs PAROŽENÍ používat 
a v této době přikrmujte maximálně zodpovědně!

Premin® směs MUFLON je granulované doplňkové krmivo s podobným účelem jako je Premin® 
směs PAROŽENÍ. Je koncipováno, aby vyhovovalo požadavkům mufloní a další dutorohé zvěře. Doporu-
čené dávkování do směsi je 50%. Obsahuje navíc od základních živin i vitamín biotin, kvasinkovou kulturu 
saccharomyces cerevisiae pro podporu činnosti bachoru a čás zinku je v organické formě.

Granulované doplňkové krmné směsi jsou doplňková krmiva s optimálním složením jednotlivých komponen-
tů s vyváženým poměrem bílkovin, minerálů, stopových prvků a vitamínů. Granulované doplňkové krmné 
směsi jsou určeny k výživě přežvýkavé spárkaté zvěře v přírodě v době nouze, ale také pro celoroční použití
v oborních, zájmových a farmových chovech jako doplněk k objemným krmivům.

                                                Premin   Premin Premin Premin Premin 
                                                směs směs směs       směs        směs 
  MYSLIVECKÁ BÍLKOVINNÁ AMINO PLUS PAROŽENÍ MUFLON 
                                 Jednotka                                                                                                    
Dusíkaté látky % 12 16 23 32,8 20
Tuk % 3,3 3,1 2,4 3,4 3,6
Vláknina % 10,1 12,1 11,2 4,5 4,8
Popel % 8,4 9,7 9,9 24,2 15
Vápník % 1,2 1,4 1,5 5,3 3
Fosfor % 0,9 0,9 0,9 3 1,7
Sodík % 0,4 0,4 0,4 1,9 0,7
Hořčík % 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5
Měď mg 20 20 50 93 10
Mangan mg 65 65 50 120 100
Zinek anorg. mg 50 50 40 110 125
Zinek org. mg - - -  75
Jod mg 2 2 2 10 3
Kobalt mg 0,8 0,8 0,8 4 1
Selen mg 0,4 0,4 0,4 1,6 1
Vitamin A m.j. 10000 10000 10000 50000 25000
Vitamin D3 m.j. 4000 4000 4000 20000 5000
Vitamin E (alfat.) mg 35 35 35 80 175
Saccharomyces c. -     +
Biotin mg -    7

Tabulka složení



Premin® směs MYSLIVECKÁ pro celé období přikrmování

Premin® směs BÍLKOVINNÁ pro celé období přikrmování nebo v době parožení a březosti

Premin® směs AMINO PLUS v době parožení a březosti – vyšší obsah bílkovin, část ve formě
bypass, podporuje růst parožní hmoty a vývoj plodů u matek

Aby byla krmiva využita zvěří efektivně, musí ji brát všechna zvěř pravidelně, tedy každý den. V oborních, 
farmových a zájmových chovech je možné krmiva zvěři dávkovat poměrně dobře, ve volnosti musíme do-
plňovat koryta často, lépe je využít zásobníková samokrmítka. Při používání granulovaných krmiv, ale i při 
použití samotného jádra nesmí od začátku do konce přikrmování zásoba krmiva dojít, korýtko nesmí být 
nikdy prázdné. Při přerušování dávkování granulovaných či jadrných krmiv v době přikrmování může dojít 
k poruchám trávení!

Při dobrém způsobu přikrmování můžeme 
počítat s následující spotřebou:
Srnčí zvěř – 0,2 – 1 kg/den
Dančí zvěř – 0,75 – 1,5 kg/den
Jelení zvěř – 1 – 2 kg/den

Spotřeba krmiv je ovlivněna
- Způsobem předkládání krmiva
- Návykem zvěře na krmivo
- Teplotou, srážkami
- Sněhovou pokrývkou
- Obdobím roku



Mléčná krmná směs pro mláďata zvěře Multimilk® OK 
MULTIMILK® OK je kompletní vodorozpustná mléčná krmná směs obsahující sušené odstředěné mléko. Tento výrobek 
nabízí řešení pro bezpečný a zdravý odchov mláďat zvěře.

Použití
MULTIMILK® OK se rozpouští ve vodě 55 – 65 °C. Tento výrobek je možné dávat mláďatům po ukončení příjmu mleziva. 
Pro aplikaci MULTIMILKU OK se můžou používat kbelíky, napaječky či automatické krmné systémy.

Výhody
 Sušené odstředěné mléko

 Vysoký obsah sušeného odstředěného mléka dělá MULTIMILK® OK velmi srovnatelný s nativním mlékem, 
 ale s přídavkem živinových benefitů mléčné krmné směsi. Každá šarže sušeného odstředěného mléka 
 použitého do MULTIMILKU OK je kontrolována na kvalitu bílkovin. To garantuje vysokou stravitelnost 
 MULTIMILKU OK.

Snadná příprava
Výrobce garantuje použití unikátních emulgátorů pro optimální rozpustnost MULTIMILKU OK.

Minerální látky
Všechny nezbytné minerální látky jsou obsaženy v optimální výši, například:

 Hořčík je důležitý pro nervový systém a stavbu kostí

 Mangan je nezbytný pro stravitelnost tuků a tvorbu kostí

 Zinek: nedostatek má za následek onemocnění kůže, zinek je součástí mnoha enzymů a je důležitý pro
 buněčné dělení

 Železo je stavebním kamenem hemoglobinu v červených krvinkách

 Selen se zúčastňuje tvorby svalových tkání

Emulsizym®

Unikátní systém bioaktivních peptidů a mastných kyselin s krátkým a středním řetězcem zvyšující stravitelnost proteinů a tuků 
a zajišťující antimikrobiální účinek v gastrointestinálním traktu. To má za následek lepší užitkovost zvířat a zdravotní stav.

Skladování
Vyvarujte se skladování tohoto výrobku v teplých podmínkách. Neskladujte výrobek přímému slunečnímu záření. Skla-
dujte v suchu, chladu a temnu. Pytel (nádobu) vždy po otevření důkladně uzavřete.

Krmný návod
Po narození musí být vydesinfikována pupeční šňůra. Dejte mláděti dostatečné množství mleziva v první den, minimálně 
v šesti krmných dávkách. Od druhého dne můžete přejít na MULTIMILK® OK. Do 5 litrů vody přidejte 1 kg MULTIMILK® 

OK a získáte cca 6 litrů mléka. Je důležité, aby při přípravě mléka měla voda 55 – 60 °C. Vemte 1/3 množství vody, 
přidejte mléčnou krmnou směs a dobře rozmíchejte, dokud nebudete mít tekuté mléko. Pak přidejte zbytek vody s nižší 
teplotou, abyste dosáhli požadovanou teplotu mléka 39°C. Míchejte tak dlouho, až bude mléko plně rozpuštěné. V prv-
ních dnech by mělo mléko při krmení mít teplotu 39 °C. V prvních třech dnech dávejte kolouchům, dančatům max. 250 ml 
mléka na jedno krmení. Dejte pozor, aby mláďata při sání mléka nenasála vzduch, aby nedošlo k otokům.



Pastevní směsky pro zvěř

Výživa zvěře je jedním z hlavních, ne-li vůbec hlavní faktor určující v případě spárkaté zvěře její prospívání, 
vývoj škod na lese, ale také kvalitu trofeje. V případě drobné zvěře je vhodná pastevní nabídka, především 
v kritických obdobích, limitujícím faktorem pro úspěšné přežití a reprodukci. O tom svědčí řada exaktních prací 
z Německa, Slovenska i z Čech. O významu pastevních ploch v honitbách již bylo popsáno mnoho papíru a ni-
kdo o něm nepochybuje. To bohužel platí jen na obecné úrovni, v praxi založení i malého políčka téměř vždy 
narazí na nějaké „nepřekonatelné“ problémy. Ve skutečnosti se však, pokud je zde opravdu snaha o zlepšení 
prostředí honitby, vždy nějaký volný kousek půdy najde a nemusí to být na celý rok nebo dokonce více let – 
existují přece i meziplodiny.

Druhý problém je, že velmi často, pokud mají myslivci k dispozici alespoň malé políčko nebo plochu pro výsev 
pastevního porostu, jsou tyto osévány kukuřicí nebo třeba vojtěškou, popřípadě jinou zemědělskou  plodinou 
nebo běžnou jetelotrávou. V případě černé zvěře pak takové plochy slouží k usnadnění lovu. Do krajiny se ale 
takovým způsobem nedostává tolik potřebná vyšší kvalita – potravní nabídka pro drobnou a spárkatou zvěř. 
Kromě toho takové porosty nepomáhají prodlužovat období s nabídkou zelené pastvy až do kritických období 
po sklizni zemědělských kultur. Přitom je třeba především drobné zvěři, ale i přežvýkavé spárkaté zvěři 
poskytovat pokud možno pestré druhové složení porostů, které v potravě postrádá. Běžné komerční 
směsky sestávající ze tří až pěti druhů kulturních trav (kostřavy, jílky, bojínek někdy s příměsí jetele) tento 
problém neřeší. 

Pokud tedy chceme opravdu rozumně využít pozemky nebo jejich části, které máme k dispozici pro zakládání  
pastevních  ploch pro zvěř, je třeba vědět - kromě toho, které zvěři chceme pomoci - jaká potravní nabídka 
v honitbě již existuje. Při současné situaci, kdy je naše krajina „přeplněna“ porosty řepky, je například zakládání 
ploch s krmnou kapustou diskutabilní (příbuzné druhy), samozřejmě kromě lesních porostů a místních podmí-
nek.  Podobně je to i s kukuřicí bez podrostu. Zásadou při využívání půdy pro políčka a pastevní porosty by 
měla být snaha o prodloužení pastevního období na konci a začátku vegetační periody a k tomu slouží 
většinou jednoleté směsky meziplodin nebo i monokultur, jako je například lesní žito. Diverzitu - početnost 
druhů - zase do pastvy zvěře dostaneme spíše víceletými pastevními porosty s různými travinami a bylinami, 
které zvěři v krajině tak chybí (jitrocel, žebříček, heřmánek, ale i pohanka, sléz nebo pískavice).    

Společnost VVS Verměřovice se rozhodla ke svému hlavnímu programu krmiv pro zvěř připravit pro uživatele 
honiteb, oborníky i farmáře nabídku pastevních směsek, které pomohou zvýšit kvalitu výživy zvěře přirozeným 
krmivy, a to jak ve vegetačním období, tak i období hladovém. 

Premin® směska „Vytrvalá jetelotráva“ je víceletý luční porost, vhodný pro spárkatou i drob-
nou zvěř, s vysokou stanovištní tolerancí. Směska představuje sdružený porost lučního společenstva. Zastou-
pení trav vhodně doplňuje jeteloviny a obsazuje plochy eventuálně uvolněné. Atraktivitu porostu, především 
v prvním roce po výsevu, zvyšuje příměs pohanky, krmného slézu a aromatické pískavice řecké. Porost je 
atraktivní jak pro spárkatou, tak pro drobnou zvěř. Kromě kvalitní pastvy nabízejí plochy oseté touto směskou 
i možnost produkce kvalitního sena, při jedné seči ročně (podle pastevního tlaku zvěře).
Výhodou tohoto porostu je jeho tolerance ke stanovištním podmínkám a odolnost vůči spásání a sešlapu. 
Pro výsev vyžaduje směska středně hlubokou orbu. Osivo zapravujeme mělce, vyséváme 40 kg/ha od dubna 
(včetně) až do poloviny srpna. Časnější výsev je ovšem vhodnější, pokud možno v období dešťů.  

Premin® směska „Hladové období“ je směska, která prodlužuje dobu, kdy má zvěř přístup 
k zelené pastvě tj. i v mimovegetační periodě.  Již v nadcházejícím podzimu a dále v zimě a na jaře dochází ke 
strádání zvěře a nevyvážené potravní nabídce. Spárkatá zvěř poškozuje lesní porosty i zemědělské plodiny, 





klesá kondice a schopnost přežití u zvěře drobné. Nabízená směska přispívá k řešení těchto problémů. 
Produkuje velké množství biomasy, která je pro zvěř přístupná v období nastávající nouze. Po celou zimu 
je pro zvěř dostupná zelená pastva ve formě krmné kapusty, lesního žita, ovsa setého a dalších složek, ve 
vyváženém množství s menší příměsí řepky. Pohanka zase kromě jiného obsahuje řadu dietetických látek. 
Zorané plochy je vhodné přihnojit dusíkatým hnojivem (až 100 kg/N/ha), které prospěje především brukvo-
vitým rostlinám. Vyséváme v období od července do srpna 36 kg/ha, do hloubky cca 2-3 cm.

Premin® směska „Krmný biopás“ odpovídá svým složením požadavku Programu rozvoje 
venkova pro období 2014-2020. Hlavním cílem krmných biopásů je zvýšení potravní nabídky, a tím podpora 
rozvoje především ptačích společenstev, ale i ostatních živočišných druhů vázaných na polní stanoviště 
a ekosystémy spojené s polními lokalitami. Využití dotace na krmné biopásy má přesná pravidla, ale její 
výše stojí za to, aby se zakládaly. Další možností čerpání prostředků na zřizování zvěřních políček jsou 
národní dotace, např. v České republice je jejich provoz finančně podporován. Myslivci mají dnes tedy dvě 
možnosti, jak získat podporu na založení zvěřních políček nebo krmných biopásů.
Premin směska „Krmný biopás“ obsahuje jarní obilovinu (oves setý, pšenici jarní, ječmen jarní či jejich 
směsku), pohanku obecnou, proso, krmnou kapustu a lupinu bílou. Výsev této směsky je 112,4 kg/ha. 

Kromě směsek nabízíme osiva krmné kapusty. Jednoletý porost dosahuje výšky až 150 cm. Poskytuje 
pastvu po celou zimu, zelená hmota snáší mrazy kolem patnácti stupňů Celsia bez snížení krmné hodnoty. 
Produkce zelené hmoty na jeden hektar se podle podmínek a odrůdy pohybuje mezi 100-140 tunami. Výsev 
2-3 kg/ha v květnu, po výsevu doporučujeme válcování (není podmínkou). Žito trsnaté je dvouletý nená-
ročný druh, velmi atraktivní pro zvěř. Výsev jako monokultura nebo jako krycí plodina pro trvalé jetelotravní 
porosty. Výsev na „svatého Jána“ (svatojánské žito) lze vysévat i do starých, proředěných lesních porostů. 
Výsev cca 200 kg/ha. Podle klimatických podmínek a intenzity pastvy může docházet již v roce výsevu ke 
kvetení, tomu je třeba zabránit sežnutím. Čirok vyžaduje střední i písčité půdy, na kterých dobře vzdoruje 
přísuškům, avšak dostatek vláhy a světla výrazně zvyšuje jeho produkci. Zelená hmota má vyšší obsah 
vlákniny a jako pastevní porost není příliš významná. Vysoký porost však poskytuje zvěři kryt a semena. 
Čirok lze vysévat v směsce s hrachem, sójou, kukuřicí nebo konopím, je vhodný především do bažantnic. 
Výška porostu až 2,5 m. Výsev v květnu, 40 kg/ha.  

Premin® „Víceletá směska pro zaječí zvěř“ je vytvořena pro osev mysliveckých políček 
zaměřených na podporu chovu zajíců. Směska pro zaječí zvěř sestavena ze 26 druhů bylin a trav. Jsou to: 
bojínek luční, brutnák lékařský, heřmánek pravý, jetel inkarnát, jetel luční, jetel plazivý, jílek mnohokvětý, 
jílek vytrvalý, jitrocel kopinatý, kmín kořenný, kopr setý, kostřava červená, kostřava luční, krmná kapusta, 
libeček lékařský, měsíček lékařský, mrkev, petržel setá, pískavice řecká, řebříček lékařský, řepka, vičenec 
ligrus, sléz krmný, vojtěška setá, štírovník, komonice bílá, pohanka. Směska se vysévá 25-30 kg/ha od 
dubna do poloviny srpna a skýtá pastvu prakticky po celý rok. Kromě všeobecně pozitivních účinků směsky 
se její účinnost v honitbě zvyšuje rozptýlením jejích osevních ploch o menších výměrách, ostrůvkovitého 
typu. To zajišťuje přirozenější rozložení populace zaječí zvěře v honitbě a tedy snížením predačního tla-
ku a popřípadě šíření onemocnění. Na základě mnohaletého vývoje a zlepšování receptury směsky bylo 
dosaženo dobrého poměru květin, trav a dalších skupin pastevních druhů, které poskytují zvěři minerálie, 
stopové prvky, vitaminy atd. Ukázalo se, že nabízený typ směsky (respektive její plochy), se stávají centrem 
zaječí ale i srnčí zvěře v honitbě. Maximální atraktivita porostu přitom nastupuje ve druhém roce po vysetí.



Samokrmítka, slaniska

Zemní vruty

Nabízíme samokrmítka o obsahu 300 a 150 l.

Slanisko pro srnčí zvěř z naší nabídky je přizpůsobeno 
aplikaci sypkého minerálního krmiva 
„Premin SLANISKO“. Jeho 
objem je zhruba 2 litry. 
Ve volnosti by měla být 
slaniska umístěna ve 
všech stávaništích zvěře, 
v počtu 1 slanisko na 15 -30 
ha v závislosti na druhu honitby 
a počtu zvěře.

Pro správné využití živin krmiva přežvýkavou spárkatou zvěří je absolutně nezbytné, aby jejich aplikace 
byla provedena řádně. Zvěř musí pravidelně přijímat stejnou krmnou dávku, s minimem změn, aby byly ži-
viny krmiva prostřednictvím bachorové mikroflory maximálně využity. Při nesprávném, tedy nepravidelném, 
nárazovém použití krmiv se živiny nemusí nejenom nevyužít, ale krmiva mohou způsobit i zažívací potíže.

Nejlepším způsobem předkládání krmiv je jejich aplikace samokrmítky. Krmivo se nasype do zásobníku sa-
mokrmítka a to se postupně sesypává do žlábku, jak ho zvěř užírá. Samokrmítko z naší nabídky je doplněno 
částí pro umístění sena a tak se stává kompletním krmelcem.

Zemní vruty jsou dnes moderním pomocníkem chovatelů zvěře pro zvýšení životnosti dřevěných myslivec-
kých zařízení. Jestliže umístíte krmelce, slaniska, posedy a kazatelny na zemní vruty, oddělíte dřevo od 
země. Jestli budou mít zařízení i dobré stříšky, pak životnost mysliveckých zařízení bude vyšší než doba
aktivní činnosti myslivce. 

Na webu www.sparkata.cz jsou uvedeny druhy zemních vrutů, které je možné objednat.







podrobnosti naleznete na webu sparkata.cz



Odborné publikace o spárkaté zvěři

VVS Verměřovice se rozhodla uveřejnit na svém webu www.sparkata.cz své vydané odborné pub-
likace. Jsou ke stažení zdarma po zadání registračních údajů. Důvodem pro zveřejnění je nabídka 
možnosti pro širokou odbornou veřejnost získat informace, které pomohou chovatelům přežvýkavé 
spárkaté zvěře v jejich práci.

      kalendář akcí
             zajímavé články
                       videozáznamy z fotopastí
                               nabídka krmiv
   
www.sparkata.cz

Zdarma!



Záruka kvality 
Rozhodnutí ÚKZÚZ

krmiv a dodavatele krmných surovin.

Povolení ÚSKVBL

VVS®, PREMIN®, MULTIMILK®, FORMAFAT®, FORMASIL®,

RUMÍK INSTANT® ®

Postup nákupu surovin


