
PŘÍRUČKA  
PRO ZMĚNU KRMIVA

pro aktivní život zvířecích miláčků
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SPRÁVNÁ ZMĚNA KRMIVA
Při změně krmiva je rozhodující, aby byl přechod mezi oběma 
krmivy plynulý: nové, kvalitní krmivo FINEVO se podává postupně 
a pomalu s přibývající měrou po jednotlivých porcích. Čtyřnozí 
zvířecí miláčkové, kteří mají citlivé zažívání, potřebují více času 
(delší dobu přechodu) než zvířata, která nemají dle zkušeností se 
zažívacím ústrojím a obecně se zažíváním žádné potíže. 

DALŠÍ TIPY PRO KRMENÍ:

Následující obecná doporučení platí jak pro „suché“, tak pro „mokré“ krmivo, resp. lze je použít pro 
jakýkoliv druh krmení v případě kombinované stravy pro každou ze složek. Přínosná je také kombinace 
(např. ráno mokré krmení, večer suché krmivo). Nedoporučujeme směs obou druhů krmiv dohromady  
v jedné misce. Základem jsou natištěná doporučení pro krmení. Chtěli bychom upozornit na to, že v tomto 
případě se jedná o orientační hodnotu a změna krmiva může být u jednotlivých ras tolerována jinak.

Doba přechodu mezi krmivy: 5 dní
Každý den 20 % starého, dosavadního krmiva nahrazujte 20 % krmiva FINEVO.

1. den 2. den 3. den 4. den 5. den

Příklad změny krmiva u zvířat se stabilním zažíváním:

Doba přechodu mezi krmivy: 10 dní
Každý den 10 % starého, dosavadního krmiva nahrazujte 10 % krmiva FINEVO.

1. den 2. den 3. den 4. den 5. den

6. den 7. den 8. den 9. den 10. den

Příklad změny krmiva u zvířecích miláčků s citlivým zažíváním:

 
Dávejte pozor na signály zvířete při přechodu z jednoho krmiva na druhé.

Přechod z jednoho krmiva na druhé se nedoporučuje při onemocnění.  
Dopřejte svému zvířecímu kamarádovi dobu na zotavení.

Při podávání suchého krmiva dávejte pozor na to, aby váš čtyřnohý 
mazlíček dostával dostatek vody. 

Řiďte se tabulkami pro krmení, které jsou uvedeny na obalech  
nebo v e-shopu.

Pokud budete chtít u svého zvířecího miláčka přejít na mokré krmivo,  
bude poté vyžadovat větší množství krmiva, protože koncentrace v suchém 
krmivu je vyšší.

Při přechodu na suché krmivo je naproti tomu přijímáno v menším 
množství více energie. Pokud váš čtyřnohý mazlíček nové krmivo odmítá, 
můžete přechod zpříjemnit změkčením suchého krmiva v teplé vodě.

Pokud by ve spojení s přechodem na jiné krmivo přetrvávaly obtíže 
(např. zvracení, svědění atd.) po delší dobu, měli byste ihned 
vyhledat pomoc veterináře.
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ČÍM SE VYZNAČUJE PRÉMIOVÉ KRMIVO  
A JAKOU PŘINÁŠÍ PŘIDANOU HODNOTU?
Prémiové krmivo je vyrobeno z vybraných surovin. To znamená, že se 
u jednotlivých ingrediencí jedná o samostatné krmivo, resp. výchozí 
suroviny pro výrobu krmiva, které jsou často uváděny také ve složení 
krmiva. Složení krmiva je podle toho kvalitnější než v průměru, což 
v praxi znamená dobrou a snadnou stravitelnost, vyšší biologickou 
hodnotu a excelentní využití. Kromě toho se složení opírá o „přírodní 
vzor“, tj. o předchůdce psa, o vlka, aby krmivo obsahovalo všechny 
důležité složky. S kvalitním a vhodným krmivem pro danou rasu 
lze navíc podpořit zdravý a dlouhý život vašeho zvířecího miláčka.  
To vede také k tomu, že zvíře netrpí stresem kvůli nedostatečné 
stravě.*

PROČ BYCHOM MĚLI NAŠEMU MILÁČKOVI ZAČÍT 
PODÁVAT KRMIVO FINEVO? 
Zaručujeme, že u našeho krmiva FINEVO se jedná o vědecky 
testovanou kvalitu, která je kromě kontrolorů výrobce ve výrobním 
závodu sledována také managementem kvality společnosti Hornbach, 
který tvoří znalci a odborníci na výživu a nutriční terapeuti. V celém 
rozsahu harmonizováno s předpisy FEDIAF (The European Petfood 
Industry), které stanovují na evropské úrovni mezinárodní normy, 
přitom jsou zohledňovány výsledky NRC (National Research Council)  
a AAFCO (The Association of American Feed Control Officials) 
a doplněny evropskými odborníky na výživu na veterinárních 
univerzitách. Postup je přitom takový, že je dodržen minimální obsah 
požadovaný FEDIAF pro více než 40 výživových a účinných látek  
a – tam, kde to dává smysl – je tento obsah ještě překročen. Díky 
tomu jsou naše krmiva dobře a snadno stravitelná, biologicky kvalitní 
a také dobře využitelná. 

PROTOŽE UVNITŘ JE 
JEN DOBRÉ KRMIVO
NIC JINÉHO!

*Protože neexistuje žádná přesná definice „kvalitního, resp. prémiového krmiva“,  
vytvořili jsme spolu s odborníky na výživu jasnou definici.

přesně to pravé pro mého mazlíčka

FINEVO je vyvážené prémiové kompletní krmivo  
pro každý den – pro celý, aktivní život zvířecího miláčka. 

 
Exkluzivně v HORNBACHu www.hornbach.cz/finevo
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