
W cza sie se zo nu l´ go we go zda rza
si´, ˝e naj war to Êciow sze pta ki

ma jà pro ble my z roz ro dem. Przy czy ny
mo gà byç ró˝ ne: cho ro by, z∏e ˝y wie -
nie, prze g´sz cze nie pta ków w go ∏´b ni -
ku, a tak ̋ e bu do wa ana to micz na (np.
pa wi ki ma jà du ̋ e ogo ny utrud nia jà ce
im ko pu la cj´, ra sy krót ko dzio be mie -
wa jà pro ble my z kar mie niem). 

Ho dow cy ras krót ko dzio bych
utrzy mu jà tak ̋ e go ∏´ bie -mam ki, któ -
re od kar mia jà m∏o de. Nie ste ty by wa
tak, ˝e ter min pod ∏o ̋ e nia jaj lub pi -
sklàt pod mam ki nie pa su je, lub nie
chcà one przy jàç “pod rzut ka”. Rów -
nie˝ go ∏´ bie ras d∏u go dzio bych cza -
sa mi nie chcà kar miç swo ich m∏o dych
lub je po rzu ca jà. Tak si´ za cho wu jà
g∏ów nie osob ni ki m∏o de i p∏o chli we,
do dat ko wo nie po ko jo ne przez nad -
gor li we go ho dow c´.

Co zro biç z ta kim pi skl´ ciem? Wy -
cho wa nie bar dzo m∏o dych go ∏´ bi jest
bar dzo trud ne i przez wie lu uwa ̋ a ne
w∏a Êci wie za nie mo˝ li we. Po dam
wi´c te raz kil ka spraw dzo nych do -
mo wych spo so bów na od chów pi sklàt
w ró˝ nym wie ku. Pa mi´ taç na le ̋ y, ˝e
naj m∏od sze pi skl´ ta nie ma jà jesz cze
w pe∏ ni wy kszta∏ co ne go pod wzgó rzo -
we go oÊrod ka ter mo re gu la cji i sà

nie zdol ne do wy twa rza nia we wn´trz -
nej tem pe ra tu ry cia ∏a. Do dat ko wo sà
na gie, co sprzy ja utra cie cie p∏a przez
po wierzch ni´ skó ry. Ta kie pi skla ki
na le ̋ a ∏o by umie Êciç w in ku ba to rze.
W przy pad ku bra ku od po wied nie go
urzà dze nia mo˝ na za stà piç je na st´ -
pu jà co: kar to nik po bu tach wy Êcie la -
my czymÊ mi´k kim, np. r´cz ni ka mi
pa pie ro wy mi W gór nych cz´ Êciach
Êcian bocz nych na le ̋ y zro biç otwor ki
wen ty la cyj ne. W jed nym z nich
umiesz cza si´ ter mo metr. Do Êrod ka
wk∏a da my pi skl´, na st´p nie przy kry -
wa my kar to nik z gó ry i umiesz cza my
go pod   ˝a rów kà o mo cy 15 W. Na le -
˝y pil no waç tem pe ra tu ry, któ ra po -
win na oscy lo waç wo kó∏ 38o C.

In ku ba tor ju˝ ma my, ale te raz jak
wy kar miç na sze go pod opiecz ne go?

a) pi skl´ ta do 10. dnia ˝y cia
Pi skl´ ta go ∏´ bie w pierw szych

dniach ˝y cia kar mio ne sà mlecz kiem
z wo la ro dzi ców. Na le ̋ y je za stà piç
po kar mem przy go to wa nym w na st´ -
pu jà cy spo sób:

- pó∏ kost ki pe∏ no t∏u ste go twa ro gu,
- jaj ko go to wa ne na twar do (sto su -

nek bia∏ ka do ˝ó∏t ka 2:1),
- 2 ∏y˝ ki sto ∏o we glu ko zy w prosz ku 
- pre pa rat wie lo wi ta mi no wy dla

go ∏´ bi prze zna czo ny do sto so wa nia w
okre sie l´ go wym (po da je my wg daw -
ko wa nia).

Pro por cja jaj ka do twa ro gu po win -
na wy no siç 5:1. Jaj ka nie na le ̋ y go to -
waç d∏u ̋ ej ni˝ 8 mi nut, po nie wa˝ pod -
czas zbyt d∏u gie go go to wa nia gru pa
ami no wa li zy ny z bia∏ ka two rzy z w´ -
glo wo da na mi ja ja nie straw ne kom -
plek sy, co ob ni ̋ a war toÊç od ̋ yw czà
mie szan ki. Jaj ko po win no byç po kro -
jo ne w bar dzo drob ne ka wa ∏ecz ki.
Wszyst kie sk∏ad ni ki mie sza my i for -
mu je my z nich ma ∏e ku lecz ki.

Spo sób wg Bo rzem skiej W. B.
i wsp. 1989 r.:

- bia ∏y ser pe∏ no t∏u sty 300 g 
- glu ko za w prosz ku 30 g
- mà ka ry ̋ o wa 15 g (∏y˝ ka sto ∏o wa)
- mà ka ku ku ry dzia na 15 g
- Vi ta ral (Po lfa) 1 dra ̋ et ka
- jaj ko na twar do
Trwa ∏oÊç mie sza nek wy d∏u ̋ a za -

mro ̋ e nie, prze cho wy waç na le ̋ y je w
lo dów ce w po jem ni ku (ochro na
przed wy schni´ ciem). Pi skl´ ta kar mi -
my co go dzi n´, po kar mie niu po da je -
my kil ka kro pel wo dy z pi pet ki.

b) Pi skl´ ta mi´ dzy 2. a 3. tyg. ˝y cia
Mo˝ na zmniej szyç udzia∏ mie -

szan ki se ro wo -ja jecz nej w kar mie.
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Jak wy kar miç pi skl´ go ∏´ bia?

„Inkubator“ otwarty. „Inkubator“ zamkni´ty.
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Po da je my na -
to miast mie -
szan k´ roz -
p∏o do wà dla
go ∏´ bi, ale od -
p o  w i e d  n i o
przy  go  to  wa  -
nà: zmie lo ne
wszyst kie na -
sio na w ma -

szyn ce do mi´ sa a˝ do uzy ska nia
kon sy sten cji ka szy, i na st´p nym
ugo to wa ne (przez oko ∏o 10-15 mi -
nut). Po da je my co 2 go dzi ny, po
kar mie niu po imy pi skl´ wy wa rem z
go to wa nych na sion.

c) Pi skl´ ta do 4. tyg. ˝y cia
Pi skl´ tom w tym wie ku mo˝ na po -

da waç ju˝ nie mie lo nà kar m´ z wy -
jàt kiem na sion naj wi´k szych (ku ku -
ry dza, groch, bo bik), ale na dal ugo -
to wa nà. Po da je my rów nie˝ nie co

wy pra ̋ o ne go ˝wir ku – jest 
on nie zb´d ny pta kom ja ko ga stro li -
ty – s∏u ̋ y do mie le nia po kar mu w
cz´ Êci mi´ Ênio wej ˝o ∏àd ka. Nie na -
le ̋ y za po mi naç o po da wa niu pre -
mik sów mi ne ral no–wi ta mi no wych. 

Kar mi my 4–5 ra zy w cià gu dnia. Do
pi cia wy war z go to wa nych na sion.

d) Pi skl´ ta do 6. tyg. ˝y cia
Pi skl´ ta w tym wie ku ju˝ sa me za -

czy na jà pró bo waç jeÊç. Po da je my
ju˝ su ro we na sio na oraz ˝wi rek, mi -
ne ra ∏y i wi ta mi ny. Kar mie nie 4-5
ra zy dzien nie.

IloÊç po da wa nej kar my u pi sklàt we
wszyst kich prze dzia ∏ach wie ko wych okre -
Êla my kon tro lu jàc sto pieƒ wy pe∏ nie nia
wo la. Kar mi my gdy wo le jest pu ste.

Mie szan ki se ro we po da je my prak -
tycz nie przez ca ∏y okres kar mie nia wg
pro por cji po da nych w ta be li. Na le ̋ y
pa mi´ taç o stop nio wym zmie nia niu

pro por cji sk∏ad ni ków wraz z wie kiem
go ∏´ bi.

U pi sklàt kar mio nych sztucz nie cz´ -
sto mo˝ na ob ser wo waç mniej sze tem -
po wzro stu ni˝ u kar mio nych przez ro -
dzi ców na tu ral nych. Dla cze go tak si´
dzie je? Po karm zwra ca ny z wo la jest
ju˝ wst´p nie prze ro bio ny. Na sio na sà
zmi´k czo ne i roz pulch nio ne dzi´ ki
tem pe ra tu rze i wil got no Êci pa nu jà cej
w wo lu ro dzi ców. W ten spo sób prze -
ka zu jà oni rów nie˝ pew ne en zy my, do -
dat ko wo u∏a twia jà ce tra wie nie pi skl´ -
tom. Dla te go wa˝ ne jest od po wied nie
przy go to wa nie po kar mu za st´p cze go i
do bór sk∏ad ni ków. 

Wszyst kim „pta sim ma mom” ˝y cz´
suk ce sów w od cho wy wa niu pi sklàt!

To masz Sten zel
Fot. au to ra

Karmienie mielonym ziarnem. Karmienie papkà.

Odchowany m∏ody.

Mieszanka Rozdrobnione Nasiona nie Nasiona 
serowo - jajeczna nasiona rozdrobnione gotowane niegotowane

do 10 dni100 0 0 0 0
do 3 tyg. 70 30 0 0
do 4 tyg. 40 40 20 0
do 5 tyg 10 20 70 0
do 6 tyg. 0 0 30 70

% udzia∏
karmy

wiek

Udzia∏ po szcze gól nych po kar mów za st´p czych w za le˝ no Êci od wie ku pi sklàt.


