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•  producția premixurilor vitamino-minerale și a pre-amestecurilor, 
amestec furajer cu medicamentație, înlocuitori din lapte, premixuri 
vitamino – minerale certificate pentru fermele bio și programul 
hobby FIDmix

•  producția și vânzarea pre-amestecurilor, a oligoelementelor și  
enzimelor pentru stațiile de biomasă, inclusiv activitatea de  
consiliere privind exploatarea acestora

•  distribuirea produselor cu ajutorul camioanelor de transport proprii
•  activitatea de consiliere și pregătire în alimentatia și creșterea  

animalelor
•  analizarea și evaluarea furajelor
•  activitatea comercială cu sortiment adițional: pre-startere pentru purcei, 
startere pentru viței, produse suplimentare pentru vacile de lapte

•  activitatea de consiliere privind conservarea furajelor inclusiv  
vânzarea aditivilor de siloz

• cumpărarea și vânzarea de animale
• cumpărarea și vânzarea materialelor agricole de bază

FIDES AGRO, spol. s r.o. oferă clienților săi:

controlul stării  
de sănătate inclusiv 
a picioarelor

controlul comporta-
mentului animalelor

analiza secrețiilor din rumen

testele metabolice

selectarea soiurilor 
adecvate

recomandarea  
metodei de conservare

planul de recoltare

planificarea producției 
+ organizarea recoltării

evaluare organoleptică

evaluare de laborator

ekonomika 
výroby

aLimenTaȚia

FUraJe 
ConCenTraTe 

FUraJe 
GroSiere 

estimarea și evaluarea 
efectului de producție 
a furajelor și raților

eConomia 
ProDUCȚiei

CaLCULarea 
DoZei De 

aDminiSTrare

evaluarea economiei procesului 
de creștere (costurile cu 
furajele pe unitatea 
de producție)

analizarea 
laptelui

prelucrarea datelor 
pentru controlul 
oficial al laptelui

controlul 
procesului de 
reproductie

1995 - înființarea societății

1999  - modificarea sediului societății - Šardice
-  construcția spațiilor de depozitare  

și a sediului administrativ

2000  -  punerea în exploatare a noii linii de producție 
a amestecuri furajere vitamino-minerale

2001 - ISO 9001, ISO 14001

2003 -  extinderea producției 
de premixuri

2004 - HACCP
2002  - acționar al întreprinderii agricole Svratecko a.s. 2005  - linie de producție nouă pentru înlocuitori de lapte

- producție premixuri medicamentate 
- deschiderea centrului de pregătire – Horácko 
- producția de premixuri vitamino-minerale pentru fermele bio 

2006  - spațiu nou de depozitare produse finite
-  reamenajarea căilor de comunicație și a spațiilor 

exterioare

2007 -  completarea liniei de producție a PVM 
(micro-dozarea și gestiunea silozurilor)

            - demararea vânzărilor în Slovacia

2008  -  modernizarea și extinderea 
secțiunii pentru producția  
înlocuitorilor de lapte

            -  instalarea sistemului pentru  
limitarea și evitarea exploziilor  
celor două linii

2009 -  modernizarea sistemului de transport pneumatic și control 
a instalației de producere a înlocuitorilor de lapte

            -  construcția unor spații administrative noi și a centrului de 
instruire și pregătire

2010  - FIDES AGRO, s.r.l., filiala din România 
-  FIDmix programul de ambalare mică  

pentru ferme mici sau gospodarii

2011  -  punerea în exploatare a liniei de 
producție a seriilor mici (25-100 kg)

           - construcția laboratorului operațional

2012 -  extinderea spațiilor de depozitare (2 hangare de depozitare)

2013  - demararea analizelor NIR
- instalarea noii linii de ambalare în saci 

2014   - implementarea unui nou sistem software de contabilitate
- extinderea laboratorului – determinarea substantei uscate

2015  - extinderea sortimentului cu produsele BPS (Centrale de BioGaz)
- construcția noului depozit 
- extinderea sortimentului Hippi

FIDES AGRO, spol. s r. o., a luat ființă fără 
nici un fel de aport de capital străin sau 
prin intrarea în posesia proprietății în urma 
privatizării. În anul 2015 a sărbătorit cea 
dea 20-a aniversare. Activitatea comer-
cială desfășurată la început s-a dezvoltat 
treptat în activitate proprie de producție, 
laborator, spații de depozitare precum și 
facilități pentru pregătirea angajaților și 
clienților. Momentele semnificative ale 
societății noastre sunt descrise în prezenta-
rea noastră de mai jos. Pe întreaga perioa-
dă de existență, societatea noastră depune 
eforturi ca împreună cu creșterea calității 
producției proprii și a serviciilor furnizate să 
realizeze evaluarea tuturor aspectelor de 
mediu corelate cu funcționarea acesteia și 
să ofere locuri de muncă sigure și echipate 
modern pentru angajații săi. 



Înlocuitori de lapte
Producția înlocuitorilor de lapte se realizează cu ajutorul unei linii moder-
ne cu un înalt grad de automatizare. În procesul de fabricație se folosesc 
componente tradiționale ale căror bază sunt materii prime din lapte na-
tural – zer dulce praf, lapte bătut praf, lapte praf degresat și integral. Lap-
tele bătut folosit de societatea noastră provine doar de la un singur pro-
ducător, calitatea acestuia fiind foarte stabilă. În continuare se utilizează 
amestecuri de grăsimi vegetale cu emulgatori, concentrate proteice de 
soia de calitate ridicată și aminoacizi sintetici. Conținutul ridicat de vita-
mine, fier și probiotice ajută la menținerea unei condiții bune de sănătate. 
Compoziția amestecurilor furajere este înnoită continuu. Toate amestecu-
rile sunt completate cu calciu organic necesar pentru dezvoltarea schele-
tului, fier organic pentru producerea sângelui și prin aceasta dezvoltarea 
rezistenței. De asemenea caracteristicile tehnologice ale amestecurilor din 
lapte corespund în totalitate tehnologiilor utilizate în creșterea vițeilor iar 
la amestecurile acidifiate a fost întărită activitatea bactericidă.

Telfid® SOL
Înlocuitor de lapte cu cea mai ridicată concentrație de lapte degresat și 
integral și aminoacizi esențiali completat cu o cantitate triplă de vitamină 
E. Conținutul extrem de scăzut de cenușă și foarte ridicat de lactoză sunt 
dovada clară privind utilizarea unor materii din lapte cu disponibilitate 
ridicată.

Telfid® Grand
Înlocuitor de lapte alb clasic este o combinație de zer dulce, lapte praf degresat 
și integral, adecvat pentru un proces de creștere de calitate a vițeilor de la start 
la înțărcarea acestora. Calitatea produsului este confirmată de crescătorii din în-
treaga Republică Cehă, fiind amestecul cel mai solicitat din sortimentul nostru.

Telfid® Extra
Înlocuitor de lapte cu conținut ridicat de materii din lapte și aminoacizi 
esențiali, adecvat pentru vițeii tineri cu dezvoltare intensivă precum pentru 
vițeii expuși la solicitări (răcoare, perioadă de iarnă). Digestibilitatea ridi-
cată a ingredientelor facilitează dezvoltarea intensivă a oaselor și masei 
musculare a vițeilor.

Telfid® Uni
Înlocuitor de lapte  bazat pe proteine de zer și lapte praf astfel încât să 
existe un echilibru, utilizarea acestuia pe toată durata procesului de creștere 
a vițeilor, recomandat pentru fermele de creștere cu grad ridicat de infecție 
în condiții de cost acceptabile.

Vitular® Acid
Înlocuitor de lapte utilizat cu succes împotriva bolilor diareice. Prin compoziția sa 
și prin elementele sale nutritive concurează cu succes substituenți din lapte mult 
mai scumpi din import.

Telfid® Finish
Înlocuitor de lapte cu conținut mai ridicat de proteine vegetale adecvat pentru 
vițeii mai în vârstă. Datorită creșterii semnificative a substanțelor nutritive, 
surselor de grăsimi și proteina accesibile financiar  este recomandat și pentru 
diluarea cu lapte natural.

STARFID® 
Un starter foarte digestibil, cu gust bun, bine primit de viței cu o 
gamă diversificată de substanțe în compoziție. La fel ca variantele 
sale se remarcă prin grad de prăfuire scăzut.

STARFID® CCC 
Din punct de vedere nutritiv este identic cu produsul Starfid. 
Este îmbogățit cu un supliment de vitamina C, seleniu organic, 
fier și plumb pentru dezvoltarea producției de sânge și pre-
venirea îmbolnăvirilor respiratorii. Conține substanțe naturale 
care limitează semnificativ dezvoltarea bacteriilor patologice și 
a coccidiilor în sânge. 

Produse structurate cu melasă pentru viței – o combinație de 
furaj granulat cu proteine, fulgi de porumb și boabe întregi de 
cereale.

Compoziția starterelor corespunde cerințelor metodei mo-
derne de creștere a vițeilor: conținut ridicat de substanțe 
nutritive digestibile cu respectarea structurii solicitate, gust 
și apetit ridicat.

STARFID® CCC müsli
Noul val în hrănirea vițeilor a condus la reînnoirea unei prac-
tici vechi – furnizarea unei anumite porții de furaj grosier în 
startere sau masa zilnica. Sursa de furaj grosier utilizat este 
mai digestibilă în comparație cu fânul sau paiele, cu gust mai 
bun și reprezintă o sursă pentru alte elemente nutritive. Din 
această cauză are loc dezvoltarea papilelor din rumen fără 
efecte negative (hipercheratoză). În cazul nostru folosim fu-
raje însilozate de porumb uscat și secară uscată. La fel ca în 
cazul produsului STARFID® CCC, conține un preparat natural 
anti-protozoar și anti-microbian. 

Startere  pentru viței

Toți înlocuitorii de lapte pentru viței sunt fabricate fără produse  
GMO (modificate genetic). 
Variantele de înlocuitori de lapte specificate pot fi comandate atât în 
forma acidifiată , cât și în cea mai puțin acidifiată Acid Light. Laptele 
este astfel tratat ca și în cazul unui pH mai scăzut, să fie bine acceptat 
de vitei. În fermele cu presiune ridicată de infecție precum și cu apariție 
mai ridicată de boli diareice, recomandăm utilizarea lapte acidifiat. 
Consultați selectarea tipului de înlocuitor de lapte cu consilierii noștri 
de specialitate.

Principii privind elementele nutritive din lapte pentru viței:
1.   Nu se recomandă utilizarea unor materii mai puțin digestibile pentru amestecurile furajere 

din lapte pentru diluarea energiei. Trebuie făcută distincția privind tipul materiilor nutritive 
pentru hrănirea vițelului care asigură elementele nutritive de bază cât și ale celor pentru 
rumen, care asigură dezvoltarea vițelului. Trebuie deci făcută distincție între substanțele pri-
vind digestia enzimatică sau bacteriană. 

2.  Combinația unei doze mici de aprox. 4 litri de înlocuitor de lapte și starter este de fiecare dată 
insuficientă pentru vițeii mici, în cazul unei ierni umede chiar și pentru vițeii mai în vârstă.

3.  Vițelul este adaptat fiziologic pentru digestia laptelui. Amestecurile furajere din lapte ar tre-
bui, din acest motiv, fabricate în special din substanțe din lapte.

 Din prelegerea MVDr. Ivo Paulík 

mod de utilizare:
1. Diluați amestecul cu apă în proporție 1:8 la 9.
2.  Folosiți o treime din apa caldă în care turnați cantitatea de lapte mă-

surată.
3. Amestecați bine.
4. Turnați restul cantității de apă caldă.
Temperatura pentru adăparea vițeilor trebuie să fie 42 – 43° C

Instrucțiuni generale:
1.   Produsele Telfid conțin substanțe pro-

biotice, din acest motiv nu procedați la 
depozitarea de lungă durată a acestora!

2.  Apa fierbinte distruge substanțele probi-
otice și pe cele nutritive!

3.  Apa pentru diluare nu poate fi mai caldă 
de 60 °C!

4.  Un litru de amestec cântărește doar 0,55-
0,65 kg. Laptele trebuie cântărit nu dozat 
cu ajutorul dozelor!

Scopurile administrarii starterelor:
1) Dezvoltarea rapidă a rumenului.
2) Scurtarea perioadei de alaptare.
3) Utilizarea maximă a potențialului de creștere a vițelului.
4) Dezvoltarea uniformă a sistemului musculos și osos.
5) Dezvoltarea hematopoiezei și a imunității.
6) Prevenirea fazei negative de creștere după înțărcare.
7) Reducerea îmbolnăvirilor de diaree.
8) Utilizarea universală în toate tipurile de tehnologii.

Administrarea STARFID®, 
STARFID® CCC, STARFID® CCC Müsli:

Începeți administrarea starterelor cat mai 
devreme, din a 3-5 zi de viață a vițelului. 

De fiecare dată administrați produsul 
proaspăt, ad libitum. 

Acceptarea starterului este limitata de 
accesul la apă, care trebuie să fie mereu 
la dispoziție.



Suplimentele nutritive pentru vacile de lapte și tauri OPTILAC® sunt des-
tinate pentru hrănirea vacilor de lapte și a taurilor, ca sursă de azot anor-
ganic sub forma a două tipuri de uree (protejata și normală), îmbogățite 
cu surse de energie accesibile și utilizabile precum și fibre solubile. Su-
plimentul nutritiv este astfel alcătuit ca să uniformizeze sursele de azot 
și energie în rumen în vederea formării intensive a biomasei microbiene. 
Sursele individuale se eliberează treptat și paralel. În scopul sprijinirii unei 
dezvoltări maxime a microflorei rumenului este optimizat conținutul și 
forma sulfului în suplimentul nutritiv.

Pentru utilizarea in FNC-uri, bucatarii furajere sau pentru utilizarea di-
rectă în TMR recomandăm următoarele 3 produse: OPTILAC®, OPTILAC® 
SUPER a OPTILAC® MET.

Utilizarea Optilac®, Optilac® Super, Optilac® MET permite creșterea vo-
lumului silozurilor de porumb,boabelor de cereale cu umiditate mare 
(conservate) si a cerealelor, adică creșterea surselor de energie din pro-
ductia  proprie. Includerea ureei în amestec cu zaharuri simple și com-
plexe precum și cu alte suplimente nutritive nu încalcă regulamentul în 
vigoare privind utilizarea acesteia în fermele de animale.

Toate produsele conțin uree, surse de zaharuri usor de valorificat și fibre 
solubile. OPTILAC® Super este îmbogățit în plus cu surse de macro, mi-
croelemente și vitamine, OPTILAC® MET este completat cu metionină 
protejată.

OPTILAC®        OPTILAC® SUPER       OPTILAC® MET

Motivele pentru utilizarea  OPTILAC®:

1.  Economisirea furajelor achiziționate, în spe-
cial a șroturilor de soia și rapiță.

2. Reducerea costurilor unei zile de furajare.

3.  Nivelul redus al substanțelor azotate în fura-
jele proteice.

4.  Stocurile limitate de fân.

5.  Necesitatea reducerii rației de fân din cauza 
perturbării acesteia.

6.  In cazul determinari amidonului si contro-
lului acidozei este posibil, în cele mai mul-
te cazuri, creșterea conținutului de cereale 
proprii.

1 kg Optilac® corespunde la  1443 g PB
1 kg Optilac® Super corespunde la  958 g PB
1 kg Optilac® MET corespunde la  1464 g PB

Suspensiile apoase pot fii împărțite în două categorii mari, prima cuprinde adăparea benevolă, recomandată imediat după fătare, 
a doua cuprinde infuziile forțate cu sonda, recomandată pentru vacile ce prezintă tulburări metabolice.

RUMIHELP XXL
suspensie apoasă pentru vaci după fătare

Rumihelp XXL este conceput ca „băutură energi-
zantă cu protejarea ficatului”. Un efect secundar 
este pornirea activității rumenului. Având în vede-
re condiția unei administrări voluntare s-au utilizat 
doar materii prime atractive pentru vaci.

•  oferă energie rapidă
•   sprijină dezvoltarea  

microflorei rumenului
•  culturi de drojdie
•   prevenirea steatozei  

hepatice (ficat gras)
•  acceptare benevolă

MILKSTART®       HEPAFID       PROFID       ENERGyFID
7 motive pentru utilizarea acestor suplimente
1.  Completarea surselor de proteina cu alte materii prime mai greu ac-

cesibile (borhot de porumb, muguri, gluten, drojdie praf, ș.a.m.d.).
2.  Completarea spectrului cu amino-acizi pentru producerea proteinei 

bacteriene în rumen (metionină indusă).
3.  Creșterea conținutului de proteină brută și aminoacizi într-o formă 

nedegradabilă și digestibilă datorită proteinei by pass, al cărui sur-
se sunt materii prime tratate termic cu atenție (soia, semințe de in). 
Astfel introducem proteina brută în intestine și aminoacizii în meta-
bolism, fără a avea loc transformarea nedorită a acestora în rumen.

4.  Protecția ficatului în perioada de tranziție (colină protejata, aminoa-
cizi de sulf, armurariu).

5.  Completarea pectinei ca o sursă de energie simplă și digestibilă.
6.  În locul surselor mai greu digestibile de Mg cu efect de tamponare, 

conține o sursă de Mg de calitate – fosfați de magneziu.
7.  Conțin un nivel ridicat de microelemente (Zn, Mn, Cu, Co, Se) în for-

mă organică.

Suplimente furajere pentru 
vaci de lapte cu producție ridicată

Modul de utilizare Milkstart®: 
Înainte de fătare se recomandă administrarea de 
Milkstart® într-o doză de 1 kg, după fătare 1 – 2 kg pe 
cap și zi. În urma analizei furajelor de volum se poate 
completa doza furajera după fătare cu azot solubil. 

Modul de utilizare Hepafid: 
Înainte de fătare se recomandă administrarea Hepafid 
într-o doză de 0,3 – 0,75 kg, după fătare 0,5 – 1 kg pe 
cap și zi.

Modul de utilizare Profid: 
Înainte de fătare se recomandă administrarea Profid în-
tr-o doză de 0,5 – 1 kg, după fătare 1 – 2 kg pe cap și zi.

Modul de utilizare Energyfid: 
După fătare și pe perioada de lactație se recoman-
dă administrarea Energyfid într-o doză de 0,5 kg, 
pe cap și zi.

Drench-uri (suspensii apoase) pentru vacile de lapte

RUMILAC
suspensie apoasă pentru administrare cu sondă în cazul pertur-
bărilor metabolice

Recomandarea principală pentru infuzia de Rumilac este dislocarea abo-
masumului, cetoza, indigestia simplă combinată cu activitatea redusă a ru-
menului sau suspiciunea privind aceste perturbări. În cazul cetozei se poate 
adăuga în băutură 300 ml de propilen glicol, chiar dacă propionatul in pro-
dus este în cantitate suficientă. Rumilacul este indicat de fiecare dată pentru 
regenerarea în urma unei perturbări metabolice.

•   reacție rapidă în cazul dislocării abomasuluilui,  
cetozei sau a unei indigestii simple

•  producerea tamponului pentru rumen
•  reactivarea activității rumenului
•  compensarea pierderii de electroliți
• prevenirea steatozei hepatice (ficat gras)



Produse pentru cabaline

TELFID® IMPERIAL
Amestec de lapte bazat pe nevoile fiziologice ale mânzu-
lui, conține o cantitate înaltă de lapte praf și lapte praf de-
gresat, respectiv lapte bătut, care împreună cu zerul dulce 
reprezintă baza produsului. Amestecul are un conținut op-
tim de grăsimi raportat la nivelul ridicat de zaharuri, ener-
gia fiind mai bine utilizată de către mânz. Componentele 
proteice completate cu gluten de grâu.Nu conține nici un 
fel de concentrat proteic de soia. Amestecul este echili-
brat cu aditiv biologic de substanțe active (substanțe mi-
nerale, aminoacizi, microelemente, antioxidanți, ș.a.m.d.).

Conținut: zaharuri 50 %, proteină brută 22 %, grăsime 14 %, 
lizină 1,9 %, 100 mg de fier din care 15 mg în formă organică.

HIPPI® müsli
În cazul hranei pentru animale căutăm în permanență com-
promisul dintre nevoia unor elemente nutritive foarte diges-
tibile și menținerea structurii furajelor, din cauză că ambele 
cerințe sunt contradictorii, ținând cont de conținutul fibre-
lor. Hrănirea cabalinelor, datorită complexității anatomice a 
sistemului digestiv precum și a pericolului ridicat de pertur-
bări ale acestuia, se încadrează în categoria de hrană căreia 
trebuie să acordăm o atenție deosebită. Mai mult, este ne-
cesar a evalua gustul fiecărei componente. Calitatea igienică 
este bineînțeles o cerință necesară.

Blocuri de lins pentru cabaline
Equestrian Apple Block 
Equestrian Carrot Block
Compoziția acestor blocuri minerale de lins corespunde 
cerințelor fiziologice specifice ale cabalinelor. În special pentru 
caii supusi la efort, când are loc o eliminare de substanțe mi-
nerale prin transpirație (sodiu, clor), este necesară compensa-
rea acestora prin intermediul unor substanțe minerale de lins 
speciale.

Compoziție: 
sodiu 35,9 %, 
magneziu 1 %, 
calciu 0,9 %

HIPPI®
Amestec mineral fabricat din cele mai calitative surse de 
furaje minerale, îmbunătățit cu dextroză, adecvat pentru 
toate categoriile de cabaline.

HIPPI® TUR PLUS
Furaje minerale destinate pentru completarea substanțelor 
minerale și a vitaminelor pentru amestecuri de furaje pentru 
cabaline cu o dozare recomandată de 1% în furaj finit. Produs 
completat cu zinc organic.

HIPPI® TUR
Amestec mineral fabricat din cele mai calitative surse 
de furaje minerale, adecvat pentru toate categoriile de 
cabaline.

Amestecuri vitamino-minerale 
și premixuri pentru bovine

Producția furajelor minerale și a premixurilor se realizează cu o 
tehnologie modernă, care îndeplinește toate cerințele legislative 
fiind verificată periodic de organele de control. De asemenea, 
sistemul de control al calității corespunde celor mai înalte stan-
darde europene în domeniul producției de furaje.

Pe baza analizei rasei dumneavoastră și cerințelor dumneavoastră suntem capabili să vă recomandăm tipul adecvat de furaje minerale.

În opinia noastră standardul MSV trebuie să îndeplinească câteva cerințe de bază:

1. Doar materia primă de înaltă calitate, și aceasta din punct de vedere al structurii, solubilității, purității și disponibilității.

2. Tehnologia de producție sigură și favorabilă.

3. Structura, praful și ambalajul care să reflecte metoda utilizării (amestec de plante, furaje pentru jgheab, furaje în TMR).

4.  Conținutul macro, microelementelor și vitaminelor stabilit în așa fel încât, într-un mod rațional să fie îndeplinită cerința 
pentru subvenție.

5. Rețetele bazate pe cunoașterea mediului, controlul fermelor și prelucrarea informațiilor de la crescători.

6. Baza unei lucrări bune este activitatea consultanților.

Suspensii apoase după fătare și drenche-uri

Amestecuri vitamino-minerale și premixuri 
pentru vacile de lapte de producție mare, 
creșterea intensivă a vițeilor și fabricarea  

de furaje combinate

Amestecuri vitamino-minerale cu efect
 tampon

Amestecuri vitamino-minerale cu conținut  
de uree

Amestecuri vitamino-minerale pentru hrana 
taurilor

Amestecuri vitamino-minerale pentru ferme 
ecologice

Amestecuri vitamino-minerale cu destinație 
universală

pentru vaci de lapte,   viței,   creșterea junincilor

Amestecuri vitamino-minerale cu destinație 
specială

Vaci înțărcate și în 
pregătire pentru fătare

Absorbant de 
micotoxine

Absorbant de 
amoniac



Produse pentru porci

Programul complet pentru hrana purceilor s-a născut în urma experienței noastre cu pro-
ducția și dezvoltarea permanentă a amestecurilor pentru purcei, care se folosesc ca hrană, 
de mai bine de 15 ani, la fermierii noștri. În procesul de optimizare a recepturilor pornim 
de la selectarea atentă a materiilor prime. Boabele de soia și majoritatea cerealelor furajere 
sunt prelucrate termic. Este de la sine înțeleasă includerea proteinelor animale, a făinii de 
pește și a hemoglobinei din sânge. Parte componentă a acestor amestecuri sunt furajele 
din lapte suplimentare, care servesc la asigurarea cantității suficiente și echilibrate de sub-
stanțe minerale, vitamine, acizilor organici sau anorganici, elementelor probiotice, agenți-
lor de aromatizare și îndulcitorilor.

Dr. FIDES Flush
amestec furajer suplimentar pentru scroafe
În perioada de la înțărcare la fecundare este determinant pentru cantitatea și 
calitatea ovuleleor, nivelul hormonului luteinizant, ca stimul pentru producția LH 
lucrează insulina. Nivelul insulinei crește cu un consum direct mai mare al zaharurilor 
simple. Acest amestec, datorită unei mixturi speciale de zaharuri și a unui complex 
de vitamine cu efect sinergic, în această fază a ciclului de reproducție, este în stare 
de a influența în scurt timp cantitatea și calitatea ouălor ovulate.
Compoziție: amestec de zaharuri și vitamine (vitamina A, E, C, β – carotină, biotină)

Amestecuri vitamino-minerale și premixuri pentru porci

Porfid® A
Înlocuitor de lapte suplimentar, care servește la completarea 
componentelor din lapte pentru purcei. Datorită conținutului 
ridicat de materii din lapte se comportă și ca un agent de aro-
matizare natural, contribuind la acceptarea amestecului. Do-
zarea recomandată este de 10% în amestecul furajer complet. 
Porfid®A se poate adăuga și direct în amestecul de furaje pen-
tru purcei, în cadrul fermelor de creștere, pentru îmbunătățirea 
acceptării amestecului de furaje din partea acestora, eventual 
poate fi utilizat ca suspensie apoasă în concentrație de 1:8 - 9.

Porfid® Salimu
Furaj din lapte suplimentar destinat pentru fabricarea ameste-
curilor furajere complete pentru purcei cu componenta IMU-
NO (dozare până la 10% în pre-startere pentru purcei).

Dr. FIDES Shake
Înlocuitor complet de lapte pentru purcei, care este un instru-
ment pentru creșterea mai multor serii de purcei (număr insu-
ficient de mameloane funcționale), pierderea scroafei, scroafe 
cu puțin lapte (sindromul MMA, complicații post-natale, pier-
derea apetitului) și purcei neechilibrați după înțărcare. Laptele 
este alcătuit din componente verificate de cea mai înaltă cali-
tate cu un conținut bogat de componente din lapte. Dr. FIDES 
Shake a fost conceput astfel încât să acopere nevoile purceilor 
și să poată fi administrat purceilor de la a 2 zi după naștere.

Programul IMUNO este destinat pentru sprijinirea imuni- 
tății purceilor și a porcilor cu ajutorul amestecului furajer. 
Utilizarea acestuia este o componentă adecvată a măsuri-
lor împotriva infecțiilor în fermele de creștere a porcilor. În 
urma rezultatelor obținute, acest program a fost premiat 
în cadrul expoziției internaționale TECHAGRO 2010 la Brno 
cu premiul GRAND PRIX ANIMAL VETEX 2010. Produsele 
sunt furnizate în funcție de cerințele clienților în formă de 
particule sau granule măcinate, 25 kg sau în formă vrac.

Ce este IMUNO?
- complex de componente ce sprijină sistemul imunitar
- supliment furajer, nu medicament, nu necesită prescripție
-  Se administreazasi in combinatie cu amestecuri furajere 

complete (pre-startere Dr. FIDES Imuno, înlocuitor de 
lapte Porfid®Salimu)

De ce administrarea suplimentului IMUNO?
- economie mai bună
-  acceptare mai bună a furajelor chiar la fătare – greutate 

la înțărcare mai mare
- reducerea pierderilor directe 
- purcei mai echilibrați 
-  imunitate ridicată – reacție ridicată la vaccinare – imuni-

zare împotriva patogenilor
- simplitate și muncă mai puțină

Produse pentru porcine

Imuno Fe

Prestartere pentru purceii de 3-5 zile ca și supliment 
la fătare, pentru ai învăța la ingerarea de hrană 
solidă, este potrivit pentru scroafe cu purcei mulți 
sau mai mici sau cu o producție de lapte mai mică. 
Prestarterul conține niveluri mai scăzute de ZnO dar 
mai ridicate de Fe organic.

Imuno

Prestrater cu medicație ZnO eventual cu alt me-
dicament în baza prescripției medicului veterinar. 
Prestarterul este completat cu un conținut ridicat 
de componente nutritive ce îmbunătățesc sistemul 
imunitar. Se recomandă utilizarea timp de 14 zile. 
Eliberat doar în baza prescripției medicului veterinar 
pentru fabricarea furajelor cu medicație.

Standard

Prestarter cu medicație ZnO sau cu altă medicație 
prescrisă de un veterinar, pentru a rezolva proble-
mele de sănătate după înțărcare . Recomandăm 
hrănirea după înțărcare, maxim 14 zile. Eliberat 
doar în baza prescripției medicului veterinar pen-
tru fabricarea furajelor cu medicație. Este versiu-
nea mai ieftină a programului.

II

Amestec furajer, ce vine în continuarea pre-
starterelor Dr. Fides, este recomandat spre 
administrare după trecerea la amestecul fura-
jer A1. Dr. Fides II conține o doză mai mică de 
cereale tratate termic.

Standard

Prestartér medikovaný ZnO, popřípadě dalším léčivem, předepsaným veterinárním lékařem. Je sestaven s cílem 
řešení zdravotní problematiky v chovu v poodstavovém období. Doporučujeme zkrmovat po odstavu, maximálně 
však 14 dní. Dodáván je pouze na základě veterinárního předpisu pro výrobu medikovaného krmiva. Je levnější 
variantou v programu Dr. Fides.

II

Krmná směs navazující na prestartéry Dr. Fides, kterou je  vhodné zkrmovat až po přechodu na krmnou směs A1. 
Dr. Fides II obsahuje nižší podíl tepelně upravených obilovin.

Vârsta în zile 4-21 zile 2 zile înainte de înțărcarepână la 14 zile după 14-28 zile după înțărcare

Varianta 1 Imuno Fe Imuno/Imuno Nano II

Varianta 2 Dr. FIDES Shake/Imuno Fe Imuno/Imuno Nano II

Varianta 3 Dr. FIDES Shake/Imuno Fe Imuno/Imuno Nano II

Varianta 4 Imuno Fe Standard, Standard NANO II

Varianta 5 10 % Porfid® A 8-10 % Porfid® A II

Varianta 6 10 % Porfid® Salimu 10 % Porfid® Salimu 8-10 % Porfid® Salimu

varianta 1 , 2 , 6 - în fermele cu statut de sănătate mai scăzut (PCV 2, ECOLI, ENTERITE, ILEITE) cu pericol mare de infecții..
varianta 3, 4, 5 - în ferme cu nivel de sănătate mai ridicat, cu solicitare minimă a mediului  patogen cu standard ridicat  de măsuri zoo-veterinare 
și zoo-igienice.
varianta 5, 6 - dozare recomandată a înlocuitorilor de  lapte în furajele combinate.

Dr. FIDES 
Sistem complet pentru hrana purceilor 

Înlocuitori de lapte Programul IMUNO

Ce este varianta NANO?

Imuno NANO și Standard NANO sunt variante de 
pre-starter cu aceiași compoziție, fără medicație 
ZnO în amestec. Cerințele legate de medicație 
sunt îndeplinite prin utilizarea unei forme speci-
ale de ZnO și CuO ca și nanoparticule. Datorită 
concentratiei acestor particule este posibilă do-
zarea unei cantități mai mici de Zn în amestec cu 
efect comparativ cu nivelul medicației.

Avantaje: nu necesită prescripție a medicului 
veterinar ca în cazul medicației cu zinc; dato-
rită conținutului scăzut de Zn, amestecul este 
mai gustos și acceptarea mai bună, nu are loc 
o eliminare masivă de Zn în dejecții (important 
pentru centralele de biogaz). Deloc de neglijat 
este și reducerea prețului față de variantele cu 
medicație.

Sortimentul pentru porci este conceput pentru aco-
perirea cerințelor tuturor tipurilor de clienți. Seriile 
individuale de produse sunt gândite și alcătuite în 
așa fel încât să satisfacă fermierii privați, întreprinde-
rile agricole cu instalații proprii de amestecare a fu-
rajelor, întreprinderi specializate cu sistem de hrănire 
umed și uscat, care utilizează premixuri concentrate 
sau suplimente furajere, eventual care solicită premi-
xuri la comandă.

Categorii:
Premixuri vitamino-minerale pentru toate categoriile 

Amestecuri vitamino-minerale pentru purcei

Amestecuri vitamino-minerale pentru scrofite și scroafe

Amestecuri vitamino-minerale pentru categoria de îngrășare

Amestecuri minerale pentru agricultura ecologică

Suntem capabili să fabricăm întreg sortimentul de amestecuri vitamino-minerale și premixuri și în forma cu medicamentație. 
Societatea deține autorizațiile necesare pentru producția și distribuirea amestecurilor furajere cu medicamentație. Recepturile 
individuale ale variantelor de bază pot fi completate la cerere cu substanța solicitată, după consultarea cu specialistul, eventual se 
poate fabrica un produs special în funcție de solicitarea clientului.



Societatea noastră se ocupă de o bună vreme de agricultura eco-
logică, în care vedem viitorul și îi suntem prieteni. Din poziția de 
acționar al întreprinderii agricole SVRATECKO a.s., am insistat asu-
pra trecerii la sistemul agriculturii ecologice. În urma experiențelor 
practice de lungă durată privind furajarea porcinelor și a bovine-
lor, suntem în măsură să asigurăm consiliere de specialitate în do-
meniul fermelor de creștere ecologice. Pe parcursul anilor trecuți 
societatea a dezvoltat o serie de produse speciale pentru fermece 
activeaza în acest mod.

Produse pentru porcine
Universal SAS, Universal SAS MyCO
Furaje minerale destinate pentru completarea substanțelor minera-
le și a vitaminelor în amestecurile furajere complete pentru porcine. 
Dozare până la 3 % în furajul finit. Varianta MyCO conține echilibra-
tor de micotoxine.

Sortimentul pentru bovine 
PETATEL® B 
Furaj mineral pentru viței și miei. 
Compoziție: calciu 22 %, fosfor 6 %, sodiu 7 %, 
magneziu 4,5 %

MONOPHOS® 80 B
Amestec mineral cu un raport scăzut de calciu și fosfor, 
recomandat în special pentru vacile în repaus mamar.
Compoziție: calciu 6,9 %, sodiu 8 %, fosfor 10 %, 
magneziu 7 %.

SELMAG® B 
Amestec mineral 
recomandat pentru
categorii cu cerință ridicată de seleniu.
Compoziție: calciu 20 %, sodiu 8,8 %, magneziu 8,5 %, 
fosfor 2,6 %, seleniu 45 mg/kg (din care 21 mg în formă 
organică).

STANDARD B
Amestec mineral 
recomandat pentru
 toate categoriile de bovine.
Compoziție: calciu 18 %, sodiu 9 %, magneziu 7,1 %, 
fosfor 6 %.

VAMAG® B
Amestec mineral recomandat pentru toate categoriile 
de bovine, cu conținut ridicat de calciu și magneziu.
Compoziție: calciu 19,1 %, magneziu 8,5 %, fosfor 3,5 %.

Concentrat Bio
Servește la completarea PB greu accesibile în agricultura 
ecologică privind hrănirea bovinelor. În continuare com-
pletează nevoia de microelemente și macroelemente.
Compoziție: proteină brută 26 %, NEL 6,4 MU, 
fibră brută 12 %.

Produse pentru alte animale de fermă
Produse 
pentru gospodăriile ecologice

Produse pentru oi, capre
KABIR® B
Este un furaj mineral pentru oi, 
în care sunt folosite doar 
materii prime și substanțe 
permise pentru activitatea 
în regimul agriculturii ecologice.
Compoziție: calciu 20 %, fosfor 8,2 %, sodiu 7,1 %, magneziu 4,5 %.

STARFID® B
Starter certificat din 
punct de vedere al 
calității bio, pentru 
asigurarea hranei tineretului rumegător. Digestibilitatea ridicată  
a substanțelor asigură o creștere perfectă a tinerelor animale, dez-
voltarea oaselor lungi și a pre-stomacului. Datorită gustului bun 
este foarte bine acceptat de animale.
Compoziție: proteină brută 16,4 %, fibră brută 15,8 %, uleiuri și 
grăsimi brute 3,4 %, calciu 1,8 %.

Blocuri  de lins pentru fermele ecologice pot fi găsite pe pagina următoare la capitolul blocuri minerale de 
lins și găleți cu melasă pentru lins

Oi, capre și copitate
TELFID® J ACID 
În cazul în care oile nu au suficient lapte, mieii rămân fără mame sau în 
cazul nașterilor multiple, este necesar a avea la îndemână amestecul din 
lapte de calitate pe care vi-l oferim. Prin compoziție răspunde din plin 
nevoilor nutritive ale mieilor. Avantajul amestecului, pe lângă conținutul 
de lapte bătut sau lapte degresat, este conținutul ridicat  de lapte inte-
gral, care aduce în amestecul pentru miei, grăsimea de lapte naturală și 
foarte digestibilă. 

STARFID® J
Starter pentru creșterea mieilor, care poate fi comandat și în varianta 
STARFID®J CCC cu componenta extractelor vegetale ce limitează dez-
voltarea coccidiilor și a altor patogeni în intestine.

KABIR®
KABIR® și celelalte două variante ale acestuia sunt parte a unei serii 
complete de amestecuri minerale (cu vitamine) pentru oi, capre sau 
copitate. KABIR®B este recomandat și pentru fermele de creștere BIO, 
KABIR®Se org conține o cantitate mai mare de seleniu în formă organi-
că, KABIR®Se ADI și Se ADI Myco conțin o mixtură de extracte vegeta-
le, care inhibă dezvoltarea mucegaiului și nu permit apariția simptome-
lor de coccidioză și ale altor paraziți intestinali. Varianta Myco conține în 
plus un inhibator de micotoxine. Kabir DEER este un amestec furajer 
destinat special pentru animale cu coarne.

Păsări 
PETAGAL® 
Program de fermă, adecvat și pentru ferme de 
creștere ecologice.

GALIMIX®
Pre-mixuri pentru găini ouătoare și creșterea 
păsărilor.

BROMIX® 
Seria pentru hrănirea broilerilor.



Produse pentru 
instalații de producere a biogazului

Blocuri minerale pentru 
lins și găleți cu melasă pentru lins

Blocurile minerale pentru lins au ca element de bază sarea fu-
rajeră (clorura de sodiu), care singură sau în combinație cu alte 
macro sau microelemente asigură necesarul de minerale.

Elementul de bază al substanțelor de lins de melasă este me-
lasă de rapiță, o sursă importantă de energie. Aceste substanțe 
de lins se folosesc pentru completarea de lungă durată a rației 
de furaje cu energie instantanee, care asigură ulterior utilizarea 
altor componente ale furajelor. Substanța este completată cu 
un premix de microelemente și vitamine.

Ambalare
25 kg sac solubil. 

Fiecare microorganism are nevoie de enzimele sale pentru utilizarea 
eficienta a substratului, prin completarea cu enzimele seriei miCro 
GaZ veți înlesni și accelera această reacție în fermentatorul dvs.

MICRO GAS RAPID START
Recomandat pentru completarea de microelemente 
în fermentator. În continuare se folosește la punerea 
în funcțiune bioreactorului sau după scoaterea din 
funcțiune a fermentatorului. Microelementele sunt im-
portante pentru dezvoltarea tuturor microorganismelor 
necesare, nu doar ale celor metanogene.

MICRO GAS TRANSIT
Trecerea la capacitatea maximă a fermentatorului este 
unul din pașii cei mai dificili, nimic nu trebuie lăsat la 
voia întâmplării. Acordați atenție trecerii line între dife-
ritele etape.

MICRO GAS PERFECT
Facilitați instalației dvs. doza completă de enzime, care 
va veni de hac nu doar porumbului masă verde, dar și 
ierbii de furaj.

PERFECT GAS ENZyMES
În cazul în care microelementele sunt în regulă, 
completați doar enzimele pentru o descompunere mai 
bună a biomasei .

Cele mai frecvente neajunsuri 
în cadrul exploatării instalațiilor 
de producere a biogazului
• Producție instabilă de biogaz
• Fluctuații în alimentarea fermentatorului
•  Calitate scăzută (furaje mai uscate) a materialului  
la intrarea în fermentator

• Trecere bruscă de la o materie primă la alta
• Intensitate ridicată de mixare
• Formarea de straturi plutitoare în rezervor (cruste)
• Consumul  ridicat de energie electrică
• Alimentare greoaie cu materie prima
• Cantitate mare de lichid de diluare
•  Complicații cu aplicarea  

compostului pe sol

Datorită conținutului de macro și microelemente, produsele din 
seria MICRO GAS sprijină în mod uniform toate fazele de fermen-
tare. Acest aspect va asigura o stabilitate mai mare a sistemului și 
o producție echilibrată de biogaz pe toată durata de exploatare 
a centralei.

Știți că produsele noastre sunt fabrica-
te din substanțe chimice curate, ce nu 
conțin elemente care să necesite un 
mod special de manipulare? SARE GEMĂ

Este recomandată pentru toate 
categoriile de animale de fermă și 
de pădure.

SARE DE LINS NORMALĂ
este recomandată pentru toate 
categoriile de animale de fermă 
și de pădure.

BLOCURI MINERALE PENTRU LINS
Este sarea de lins cu conținut de 
microelemente recomandată pentru 
toate categoriile de animale de 
gospodărie și de pădure.

FE - TEL
Substanță de lins minerală destinată în 
special pentru animalele la pășune și pentru rumegătoarele 
tinere. Are în compoziție o cantitate mare de fier, cupru și se-
leniu (jumătate din cantitatea de Se este în formă organică). 
Substanța de lins este recomandată pentru utilizarea în regim 
ecologic.

HyPERMAG
Bloc mineral pentru lins cu conținut ridicat 
de magneziu (10 %). Acest element este decisiv pentru preve-
nirea tetaniei de pășune la animale. La fel este de remarcat im-
pactul semnificativ de protecție împotriva laminitei cabalinelor.

VITAMOLIX RUMINANT
Găleți cu melasă pentru lins 
recomandate pentru toate 
categoriile de rumegătoare. 
Conținutul ridicat de zaharuri 
contribuie la dezvoltarea microflorei 
rumenului, stabilizarea pH-ului  acestuia, producerea salivei și 
îmbunătățirea consumului de furaje.

EqUESTRIAN APPLE BLOCK 
EqUESTRIAN CARROT BLOCK
Sunt săruri minerale de lins 
pentru cabaline. Compoziția 
substanței corespunde 
cerințelor specifice fiziologiei 
cabalinelor.

Scopul nostru:
•  Creșterea potențialului de producție a biogazului, reduce-

rea nevoilor de alimentare și mixare în fermentator, printr-
o mai bună utilizare a substratului

•  Includerea în porția zilnică a unei cantități mai mari de iar-
bă de furaj

•  Reducerea consumului propriu de energie electrică pen-
tru exploatarea bioreactorului

•  Eliminarea stratului plutitor de la suprafața fermentatorului
•  Producerea efectivă a biomasei  pentru instalatia dvs. de 

biogaz

PREGSEL®
Bloc mineral pentru lins cu conținut 
ridicat de seleniu și cupru. Este 
recomandat în special pentru 
creșterea pe pășune a bovinelor și bovinele tinere (adecvată 
pentru bovine, cabaline și capre în fermele ecologice). Nu se 
recomandă pentru oi.

SELFID®
Bloc mineral pentru lins cu conținut 
ridicat de seleniu (48 mg, din care 
50 % în formă organică). Seleniu este 
un antioxidant important. Această bloc mineral pentru lins 
este recomandat pentru toate categoriile de animale de fer-
mă, în special pentru creșterea bovinelor de carne. Este reco-
mandat pentru regimul de ferme ecologice.

BLOCURI MINERALE PENTRU 
LINS FĂRĂ CUPRU
este recomandată în cazul cerinței de 
conținut redus de cupru. Aceasta se 
referă în principal la creșterea ovinelor.
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cabaline • oi • capre • creșterea păsărilor • porcine • curcani
câini • găini ouătoare • porumbei • iepuri • păsări exotice
FIDmix® este o serie completă de amestecuri furajere vita-
mino-minerale suplimentare pentru fermele mici si pentru 
gospodarii. Se administreaza in furajul finit pentru păsările de 
toate categoriile, pentru porcine, cabaline, câini, iepuri, capre, 
oi, porumbei și păsări exotice.

Compoziția furajului FIDmix® și a substanței biologice active 
conținute de acesta, adică vitamine, substanțe minerale, lizi-
na, metionina, treonina și altele, permite crescătorilor com-
pletarea dozei furajere insuficiente la nivelul dorit.

www.fidmix.ro

Pentru bucuria creșterii

Un furaj astfel optimizat va asigura viabilitatea și 
condiția de sănătate  a animalelor:

•  mărește considerabil creșterile de greutate

•  menține condiția buna de sănătate

•   limitează apariția îmbolnăvirilor aparatului  
locomotor

•   îmbunătățește utilizarea furajelor primite

•   ajută la un proces corect al gestației și lactației

•   mărește procentul de ouat, de fertilizare  
a ouălor, de eclozare a acestora.


