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Chov selat s jbs  
– zvláštní pozornost pro ty nejmenší

Firma joachim behrens scheessel 
gmbh se	zabývá	již	3.	generací	
poradenstvím	a	prodejem	speciálních	
potřeb	pro	zemědelské	podniky.  
jbs	se	skládá	z	různých	oddělení	–	již	
několik	let	existuje	specializované 
oddělení pro odchov a chov prasat.

Díky	pokroku	v	oblasti	chovu	prasat	
počet	mláďat	na	prasnici	roste,	ale	
zároveň	roste	i	šance	na	přežití	u	
slabších	jedinců.	Proto	je	důležité	
věnovat	selatům	pozornost	již	v	
prvních	dnech	života.	

Naše	oddělení	Vám	nabízí	zajímavé	
portfolio	produktů	od	porodu	až	po	
odstavení	selat.	Inovační	produkty	
vytvořené	ve	spolupráci	s	našimi	
dlouholetými	výrobci.	Nabízíme	Vám	
široký	výběr	produktů	pro	selata	
po	odstavu,	za	kterými	si	opravdu	
stojíme.	

V	této	brožuře	naleznete	informace	 
o	všech	produktech,	které	nabízíme	
pro	odchov	selat	a	chov	prasat.	 
Pokud	máte	jakékoliv	otázky	
neváhejte	a	zavolejte	nám.

Těšíme	se	na	Váš	telefonát!

Váš tým z jbs

www.jbs.gmbh
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jbs ferkelpaste® fe	doplňuje	důležité	
zásoby	železa	u	selat	po	narození.	
Zásoby	železa	jsou	u	novorozených	
selat	často	velmi	nízké	a	stačí	pouze	
na	krátkou	dobu.	V	mléce	prasnic	
také	není	požadované	množství	
stopových	prvků.	

jbs ferkelpaste® fe	se	snadno	
aplikuje,	zároveň	pokrývá	potřebu	
železa	a	dodává	důležité	vitamíny.	
Kromě	toho	obsahuje	kmeny	
probiotik	které	přispívají	k	zajištění	
zdravé	střevní	mikroflóry.	Ty	chrání	
před	patogeny	–	zlepšují	využití	
krmiva	a	později	napomáhají	při	
trávení	nemléčných	potravin.	
Enterococcus faecium	je	kmen	
produkující	kyselinu	mléčnou.	
Vyskytuje	se	u	každé	zdravé	střevní	
mikroflóry.	Zabraňuje	zažívacím	
poruchám	a	podporuje	zdravý	
imunitní	systém.

Aplikace
jbs ferkelpaste® fe je	připravena	k	
přímému	použití.	Stisknutí	dávkovače	
odpovídá	2	ml	a	tím	jedné	denní	
dávce.	Opatrně	seleti	přitisknětě	
náustek	(trubičku)	dozadu	ke	kořeni	
jazyka.	Aplikujte	mezi	2.	-	3.	dnem	
života	a	6.den	dávku	zopakujte.

Uskladnění a doba trvanlivosti
 ▪ skladujte	v	lednici
 ▪ trvanlivost	12	měsíců	od	data	výroby
 ▪ po	použití	propláchněte	náustek,	
resp.	použijte	nový

 ▪ dávkovač	po	použití	uzavřete

Balení
3	dávkovače	á	150	ml,	 
v	krabici

jbs ferkelpaste® fe
potřebné	železo	pro	první	
ošetření	selat

 ▪ zajišťuje	dodávky	železa
 ▪ vitamíny	A,	D3	a	E
 ▪ vysoce	účinná	probiotika
 ▪ podporuje	trávení
 ▪ snadný	způsob	podávání	 
–	perorálně

Železo	se	v	těle	používá	pro	
hemoglobin,	který	váže	kyslík	krevního	
barviva,	stejně	jako	pro	svalový	protein	
myoglobin.	Pokud	ho	selátka	nemají	
trpí	nedostatkem	železa.	Všechny	
dostupné	zásoby	železa	jsou	využívány.	
Také	se	mobilizuje	železo	z	krve.	Pokud	
není	železo	dodáváno	–	vzniká	anémie	
(chudokrevnost).	Kromě	bledého	

zbarvení	kůže	a	sliznic,	se	mohou	
vyskytnout	u	selat	i	respirační	potíže	a	
průjem.	Selata	jsou	také	náchylnější	k	
infekcím	a	její	růst	může	být	opožděn.	

V	přírodě	prasata	absorbují	železo	
z	půdy.	Protože	toto	není	možné	ve	
stájích,	musí	být	železo	podáváno	ihned	
po	narození.

Železo – proč je tak důležité

Probiotika 
Ve	střevě	by	měla	být	rovnováha	
mezi	špatnými	a	dobrými	střevními	
bakteriemi.	Tato	rovnováha	je	velmi	
citlivá,	zejména	u	mladých	zvířat.	Pokud	
je	systém	vyveden	z	rovnováhy	jsou	
selátka	náchylnější	k	nemocem.	Živé	
bakteriální	kmeny	(probiotika)	mohou	
mít	pozitivní	vliv	na	střevní	mikroflóru.	
Čím	více	je	užitečných	bakterií,	
tím	lépe	jsou	patogeny	a	negativní	
mikroorganismy	vytlačeny.

Použité	kmeny Bacillus	(B. licheniformis 
a	B. subtilis)	jsou	robustní	a	přežijí	
průchod	žaludečních	kyselin.	Oba	
kmeny	mohou	používat	různé	zdroje	
potravy.	 
Např.	původce	průjmu	E. coli	je	závislý	
na	glukóze.	Kromě	toho	produkují	
vyrábějí	bakterie	a	inhibičné	peptidy.	
Jejich	enzymy	–	jako	je	lipáza,	trypsin	a	
nebo	esterázy	umožňují	trávení	pevné	
stravy.

Enterococcus faecium	je	druh	
bakterie,	která	patří	k	přirozené	
střevní	mikroflóře	lidí	a	zvířat.	Vytváří	
rezistenci	vůči	různým	antibiotikům	
a	proto	je	důležitá	pro	rekonstrukci	
pozitivní	střevní	mikroflóry	například	po	
léčbě.	Bakterie	se	velmi	rychle	množí,	
připojují	se	ke	střevní	stěně	a	v	případě	
infekce	poskytnout	rychlou	odpověď	
imunitnímu	systému.
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Pokus s jbs ferkelpaste® fe

V	rámci	bakalářské	práce	na	vysoké	škole	Weihenstephan-Triesdorf,	byl	
proveden	pokus,	při	kterém	byl	zkoumaný	přísun	železa	u	selat.	Selatům	
bylo	podáno	železo	dvěmi	způsoby	–	injekčně	a	perorálně	byla	podána	
jbs ferkelpaste® fe.

V	experimentu	byla	použita	jedna	kontrolní	skupina	a	dvě	testovací	skupiny.	
U	kontrolní	skupiny	byl	druhý	den	života	podán	1	ml	dextranu	železa	pomocí	
injekce.	U	testovací	skupiny	1	byla	2.den	života	podána	standardní	dávka	
jbs ferkelpaste® fe.	Druhá	testovaná	skupina	dostala	standardní	dávku	
jbs ferkelpaste® fe	2.	a	6.	den	života.

Horní	graf	ukazuje	počáteční	váhu	
jednotlivých	skupin.	Kontrolní	skupina	
má	nejvyšší	porodní	hmotnost	a	
testovací	skupina	2	nejnižší.

Spodní	graf	ukazuje	průměrnou	
hmotnost	při	odstavu	selat	u	
jednotlivých	skupin.

Testovací	skupina	2	měla	nejvyšší	
hmotnost	při	odstavu.	Ke	zvážení	je,	
že	tato	selata	byla	s	nejnižší	porodní	
hmotností.	Z	tohoto	pokusu	je	
zřejmé,	že	testovací	skupina	2	měla	
nejlepší	vývoj	během	tohoto	pokusu.

Závěr
Dvojitá	dávka	železa	s	
jbs ferkelpaste® fe	se	vyplatila.	 
Selata	měla	dostatek	železa	a	navíc	 
2	dávka	vedla	k	vynikajícímu	
růstu	selat	navzdory	nižší	porodní	
hmotnosti.	Kromě	toho	pasta	dodala	
lepší	výsledky	než	injekce.
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díky dvojité dávce  

jbs ferkelpaste® fe!

Hodnoty železa u selat
Průměrná	hodnota	železa	v	krvi	
selat	by	se	měla	pohybovat	mezi	
16,7	-	35,3	µmol/l.	Graf	vlevo	
ukazuje	průměrné	hodnoty	železa	u	
jednotlivých	skupin.

Z	grafu	je	patrné,	že	kontrolní	skupina	
a	testovací	skupina	2	byly	dostatečně	
zásobeny	železem.

Denní	přírůstek	v	pokusu	byl	u	 
2	testovací	skupiny	nejvyšší.
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jbs ferkelpaste® imuvit	může	
zachránit	život.	Vrhů	přibývá,	počet	
mláďat	na	prasnici	roste	a	v	důsledku	
toho	bývají	selata	slabší.	V	prvních	
dnech	života	jsou	selata	závislá	na	
protilátkách	z	mleziva,	protože	jejich	
vlastní	imunitní	systém	se	musí	
nejprve	vyvinout.	Slabší	jedinci	se	
často	nemohou	proti	svým	zdatnějším	
sourozencům	prosadit	a	tak	získají	
méně	velmi	důležitého	mleziva.	

jbs ferkelpaste® imuvit je	pasta	
pro	selata,	která	jim	dodá	všechny	
důležité	živiny	a	také	chybějící	
imunoglobuliny.	Ty	jsou	získány	z	
kravského	mleziva	a	můžou	uzavřít	
nebezpečnou	mezeru	v	imunitě.	
Obsažená	probiotika	podporují	trávení	
a	zdravý	vývoj	střevní	mikroflóry,	
zároveň	podporují	trávení	ve	
stresových	situacích	a	chrání	před	
patogenními	zárodky.

Aplikace
jbs ferkelpaste® imuvit je	připravena	
k	přímému	požití.	Stisknutí	dávkovače	
odpovídá	2	ml	a	tím	jedné	denní	
dávce.	Opatrně	seleti	přitisknětě	
náustek	(trubičku)	dozadu	ke	kořeni	
jazyka.	jbs ferkelpaste® imuvit by	
měla	být	podána	bezprostředně	po	
porodu.	V	případě	potřeby	–	např.	ve	
stresových	situacích	a	u	slabších	selat	
dávku	zopakujte.

Uskladnění a doba trvanlivosti
 ▪ skladujte	v	lednici
 ▪ trvanlivost	12	měsíců	od	data	výroby
 ▪ po	použití	propláchněte	náustek,	
resp.	použijte	nový

 ▪ dávkovač	po	použití	
uzavřete

Balení
3	dávkovače	á	150	ml,	 
v	krabici

jbs ferkelpaste® imuvit 
záchrana	života	pro	slabá	selata

 ▪ s	imunoglobuliny
 ▪ překlenuje	mezery	v	imunitě
 ▪ zajišťuje	přísun	vitamínů
 ▪ vysoce	účinná	probiotika
 ▪ podporuje	trávení
 ▪ snadný	způsob	podávání	 
–	perorálně

Pokud	funguje	vše	tak	jak	má,	člověk	
se	raduje	z	velkých	vrhů,	ačkoli	
poslední	dobou	mají	selata	často	
začáteční	problémy.	Slabých	selat	
se	zbavujeme	jen	v	případě,	že	není	
zlepšení	na	dohled.	

Zákazník	z	Polska	používá	po	dobu	
jednoho	roku	ve	své	porodnici	 

jbs ferkelpaste® imuvit.	Je	s	ní	velmi	
spokojen	a	má	daleko	menší	ztráty	
u	selat	–	zejména	při	vysokém	počtu	
mláďat.

S	jbs ferkelpaste® imuvit	získají	slabší	
selata	větší	šanci	na	přežití	a	růst.

Zkušenosti s jbs ferkelpaste® imuvit

Odchov	selat	s	jbs
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jbs fermos direkt	je	speciální	
doplňkové	krmivo	pro	sající	selata	
podporující	trávení.

Éterické	oleje	a	taniny	chrání	trávicí	
trakt	selat	během	fáze	sání.	Taniny	
vytvoří	ochranný	film	na	střevní	
sliznici	a	chrání	ji	proti	patogenům	
jako	jsou	viry	a	bakterie	.Pomáhají	
také	regenerovat	střeva

Aplikace
jbs fermos direkt	je	připravena	k	
použití.	Stisknutí	dávkovače	odpovídá	
2	ml	a	tím	jedné	denní	dávce.	
Opatrně	seleti	přitisknětě	náustek	
(trubičku)	dozadu	ke	kořeni	jazyka.	
Aplikace	je	možná	od	1.	dne	života.

Složení
 ▪ éterické	oleje
 ▪ propaniol
 ▪ propionát	sodný

Uskladnění a doba trvanlivosti
 ▪ dávkovač	po	použití	dobře	uzavřít
 ▪ náustek	po	použití	očistit	nebo	
použít	nový

 ▪ uchovávat	v	suchu	a	chladu
 ▪ doba	trvanlivosti	12	měsíců	od	data	
výroby

Balení
3	dávkovače	á	150	ml	pro	karton

jbs fermos direkt
pasta	pro	selata	ke	stabilizaci	
trávení

 ▪ éterické	oleje
 ▪ taniny,	které	vytváří	ochranný	
film	na	střevní	výstelce

 ▪ snadná	manipulace
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jbs ferkelpaste® 
fe

železo pro  
první ošetření

jbs ferkelpaste® 
imuvit

zachrána pro  
slabá selata

jbs fermos  
direkt

stabilizuje  
trávení

Složení
 ▪ snadno	dostupné	
železo

 ▪ probiotika
 ▪ vitamíny	A,	D3,	E

 ▪ imunogluboliny	z	
kravského	mléka

 ▪ probiotika
 ▪ vitamíny

 ▪ taniny	chrání	střevní	
sliznici

 ▪ éterické	oleje	
podporují	chuť	k	jídlu

Účinek
 ▪ rychle	dostupné	
železo	pro	první	
ošetření

 ▪ probiotika	podporující	
trávení

 ▪ důležité	vitamíny	a	
stopové	prvky

 ▪ uzavírá	mezery	v	
imunitním	systému

 ▪ zajištuje	zásobu	
vitamínů

 ▪ podporuje	trávení

 ▪ první	pomoc	při	
problémech	trávení

 ▪ reguluje	trávicí	
procesy

 ▪ podporuje	chuť	k	jídlu

Kombinované účinky 
 ▪ podporují	trávení
 ▪ posilují	imunitní	systém
 ▪ znovuobnovení	střevní	mikroflóry	po	medikamentózních	opatřeních	a	
stresových	situacích

www.jbs.gmbh

Odchov	selat	s	jbs
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jbs prestarter	je	vhodný	pro	
bezproblémové	překonání	
odstavového	období	a	přechod	
selat	na	pevnou	stravu.	Vyvážená	
směs	rozdrcených	obilovin	a	snadno	
stravitelných	zdrojů	bílkovin.	Pro	
zajištění	dobrého	zdraví	selat	a	jejich	
růst.	Kromě	toho	obsahuje	snadno	
dostupný	zdroj	zinku.	Zinek	zajištuje	
zdraví	selat	a	zabraňuje	navázaní	
škodlivých	bakterií	na	střevní	stěnu	
například	(E. coli).

Vyvazovač	mykotoxinů	bentonit	s	
dalšími	probiotiky	vytváří	přirozený	
způsob	boje	proti	škodlivým	bakteriím	
a	plísním.	Vzhledem	k	optimálnímu	
složení	aminokyselin	je	zdravý	růst	
selat	zlepšen.	Imunitní	systém	je	
také	pozitivně	ovlivněn.	Obsahuje	
syrovátku,	která	poskytuje	snadno	
stravitelné	proteiny	a	imunoglobuliny.

Aplikace
jbs prestarter	by	měl	být	používán	
od	2.	-	3.	dne	života	až	do	jednoho	
týdne.	Po	odstavení	by	měl	být	
podáván	v	adlibitním	(neomezeném)	
množství.	Na	začátku	krmení	podávat	
jako	kašovitou	stravu.	

Uvolnění	iontů	zinku	ve	střevě	 
(zdroj: MIAVIT GmbH)

Složení
 ▪ lehce	stravitelné	pšeničné	
komponenty

 ▪ proteinový	koncentrát	ze	sójových	
bobů

 ▪ sušená	syrovátka
 ▪ dextróza
 ▪ bramborový	protein
 ▪ rostlinné	tuky
 ▪ lněné	semínko
 ▪ uhličitan	vápenatý
 ▪ fosforečnan	vápenatý
 ▪ chlorid	sodný
 ▪ proteinový	prášek	(fermentovaný)

Uskladnění a doba trvanlivosti
Skladujte	na	suchém	místě,	 
sáček	po	otevření	co	nejlépe	
uzavřete,	trvanlivost	 
12	měsíců	od	data	výroby

Balení
20	kg	pytel

jbs prestarter
doplňkové	krmivo	pro	sající	selata

 ▪ lehce	stravitelné	pšeničné	a	bilkovinné	
komponenty

 ▪ optimální	složení	aminokyselin
 ▪ stravitelné	pro-	a	prebiotika
 ▪ vyvyzovač	mykotoxinu	bentonit	(Aflatoxin	B1)
 ▪ speciální	zdroj	zinku
 ▪ vysoký	zdroj	energie
 ▪ snadno	dostupné	vitamíny	a	stopové	prvky
 ▪ velmi	chutné
 ▪ usnadňuje	přechod	na	pevné	krmivo
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jbs schweinehefe	obsahuje	vysoce	
koncentrované	probiotické	živé	
kvasinky	(Saccharomyces cerevisiae),	
které	se	mohou	použít	ve	všech	
oblastech	chovu	prasat.

Živé	kvasinky	jsou	chráněny	
speciálním	obalem	z	neaktivních	
kvasinek,	díky	kterému	jsou	ve	střevě	
plně	funkční.	jbs schweinehefe 
stabilizuje	střevní	mikroflóru	prasnic,	
optimalizuje	vstřebávání	výživových	
látek	ve	střevě,	snižuje	úbytek	
hmotnosti	prasnic	při	laktaci	a	zvyšuje	
množství	a	kvalitu	kolostra.	 
jbs schweinehefe	zahrnuje	zároveň	
lignocelulózu,	která	prodlužuje	pocit	
sytosti	a	snižuje	riziko	vzniku	zácpy	v	
době	kolem	porodu.

jbs schweinehefe	dále	obsahuje	
protizánětlivou	moučku	z	mořských	
řas	ta	snižuje	podráždění	sliznic.	
Nakonec	je	zahrnuto	mykotoxinové	
pojivo,	sestávající	z	vazebného	
bentonitu	a	buněčných	stěn	
kvasinek.	Mykotoxinové	pojivo	váže	
choroboplodné	zárodky	a	odstraňuje	
je	z	prasete,	aniž	by	způsobily	škodu.

Aplikace
jbs schweinehefe	je	nepeletované	
doplňkové	krmivo,	které	sesmíchá	 
10	kg	na	1	t.	
Oblasti použití:  
prasnice	(1	-	2	týdny	před	oprasením)
selata	po	odstavení	do	30	kg	váhy
výkrm

Složení
 ▪ živé kvasinky  
Saccharomyces cerevisiae

 ▪ lignocelulóza
 ▪ chlorid	sodný
 ▪ moučka	z	mořských	řas
 ▪ vyvazovač	mykotoxinů

Uskladnění a doba trvanlivosti
uchovávat	v	suchu,	pytel	po	otevření	
znovu	dobře	uzavřít,	trvanlivost	 
12	měsíců	od	data	výroby

Balení
20	kg	pytel

jbs schweinehefe
vysokokoncentrované	probiotické	živé	kvasinky

 ▪ stabilizuje	střevní	mikroflóru
 ▪ zlepšuje	množství	a	kvalitu	mleziva
 ▪ zabraňuje	zácpě
 ▪ vyvazovač	mykotoxinů
 ▪ organicky	vázané	minerální	látky

www.jbs.gmbh
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Pokus aplikace  
– živých kvasinek Saccharomyces cerevisiae

zdroj: Phileo
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Účinek	živých	kvasinek	
Saccharomyces cerevisiae	u	březích	a	
laktujících	prasnic	a	průjmy	u	 
čerstvě	narozených	selat	byl	testován	
u	165	prasnic:	

Po	dobu	16	dnů	až	do	porodu	bylo	
prasnicím	přimícháno	na	tunu	krmiva	
1	kg	živých	kvasinek.	Současně	
dostala	každá	prasnice	10	g	živých	
kvasinek	po	dobu	12	dní	před	
porodem	a	7	dnů	po	porodu.	

Průjem	u	novorozených	selat	se	o	více	
než	polovinu	snížil.	

Závěr
Podáním	živých	kvasinek	
Saccharomyces cerevisiae	u	prasnic	
v	průběhu	březosti	a	laktace	výrazně	
zvyšuje	obsah	imunoglobulinů	v	
kolostru.	Díky	tomu	je	zajištěna	dobrá	
zásoba	imunoglobulinu	G	v	krevní	
plazmě.	

Přidáním	živých	kvasinky	v	období	
březosti	a	laktace	prasnic	výrazně	
snižuje	průjmy.	To	přispívá	ke	snížení	
mortality	u	selat.

V	jednom	pokuse	s	živými	kvasinkami	
Saccharomyces cerevisiae,	bylo	30	
prasnic	rozděleno	do	tří	skupin	po	10.

1. skupina	byla	kontrolní.	V	
této	skupině	se	během	pokusu	
nezkrmovaly	žádné	živé	kvasinky.	
2. skupina	dostala	jednu	dávku	
živých	kvasinky	přimíchanou	do	
koncetrovaného	krmiva	v	době	
laktace.	U	3. skupiny	byly	živé	kvasinky	
přidány	během	březosti	a	i	v	době	
laktace.

Největší	účinky	živých	kvasinek	se	
ukazovaly	u	3.	skupiny	(březost	a	
laktace).	Prasnice	měla	nejvyšší	obsah	
imunoglobulinů	v	kolostru.	

V	porovnání	s	1.	skupinou	(kontrolní)	
a	2.	skupinou	(laktační)	měla	selata	
24	hodin	po	porodu	nejvyšší	obsah	
imunoglobulinů	v	krevní	plazmě.	
Také	po	odstavu	(21	dní)	prokazovala	
selata	ve	3. skupině	nejvyšší	obsah	
imunoglobulinů.

Pro zdraví odchov  

selat a silný imunitní 

systém!
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kontrola Saccharomyces 
cerevisiae

Pokus č. 1: obsah imunoglobulinů v mlezivu

Pokus č. 2: výskyt průjmů u čerstvě narozených selat
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Díky	dobré	sací	schopnosti	 
mymom® puder	se	selata	rychleji	
osuší	a	ztráty	tělesné	teploty	se	sníží.	
Přidání	mymom® puder	do	hnízda	a	
porodního	boxu	se	vytvoří	suché	a	
nekluzké	prostředí.	Díky	obsaženým	
éterickým	olejům	dobře	voní	a	
zlepšuje	tak	celkovou	kvalitu	vzduchu	
ve	stáji.	

mymom® puder	je	dobrá	kombinace	
minerálních	látek	a	éterických	olejů.	
Je	to	jemný	pudr	pro	selata,	který	
pokožka	dobře	snáší.	

Složení
 ▪ přírodní	minerální	látky
 ▪ éterické	oleje

Aplikace
mymom® puder se	může	aplikovat	
ručně.	Obsahuje	přírodní	látky	a	tím	
nezatěžuje	životní	prostředí.	

Uskladnění a doba trvanlivosti
 ▪ skladovat	v	suchu	a	chladu
 ▪ po	otevření	pytel	dobře	uzavřít
 ▪ trvanlivost	12	měsíců	od	data	
výroby

Balení
20	kg	pytel

mymom® puder
pudr	pro	selata,	s	dobrou	sací	
schopností

 ▪ velice	vysoká	absorbční	schopnost
 ▪ rychlé	osušení	selat
 ▪ lepší	hygiena
 ▪ suché	a	nekluzké	prostředí	stáje
 ▪ snášenlivost	s	pokožkou
 ▪ zlepšení	ovzduší	stáje
 ▪ neprašný
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Přehled produktů	–	pro	optimální	začátek	úspěšného	odchovu	selat

Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9
jbs ferkelpaste® fe x x

jbs ferkelpaste® imuvit x x

jbs fermos direkt k	použití	při	zažívacích	potížích
jbs prestarter x x x x x x x x

mymom® puder až	do	odstavení

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

x x

k	použití	při	zažívacích	potížích
x x x x x x x x x x x x

až	do	odstavení

Pokud máte nějaké otázky neváhejte 
a zavolejte nám.Těšíme se na Váš 
telefonát!
Tel.: +49 4262 - 20 74 -930

Nikdy nejsme dál 

     než Vá
š telefon!

Po odstavení: jbs schweinehefe
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jbs sídlí ve Visselhövede

joachim behrens scheessel gmbh
Celler Straße 60 ▪ D-27374 Visselhövede

Tel.: +49 4262 - 20 74 -930 ▪ Fax: +49 4262 - 300 98 19
www.jbs.gmbh ▪ cz.sk@jbs.gmbh

Růst & úspěch 
pro nejlepší zemědělství – po celém světě


