
K a˝ dy w∏a Êci ciel lub ho dow ca jest
w pe∏ ni od po wie dzial ny za pra -

wi d∏o we ˝y wie nie, pie l´ gna cj´ 
i stan zdro wia swe go pod opiecz ne go.
Zgod nie z opi nià prof. G. Har ri so -
na (USA, Flo ry da), zna ne go 
w Êwie cie spe cja li sty, po kar my gra nu -
lo wa ne przy go to wy wa ne z bio lo gicz -
nie kon tro lo wa nych na tu ral nych
sk∏ad ni ków, mo gà w znacz nym stop -
niu za po bie gaç cho ro bom pta ków 
i wspie raç dzia ∏a nia lecz ni cze. War to
jed nak przy to czyç tro ch´ przy k∏a dów
z prak ty ki kli nicz nej.

T∏usz cza ki – Li po ma 
Pta ko wi z t∏usz cza kiem zmie nia si´

ca∏ ko wi cie me nu, po da jàc mu przez 8
ty go dni gra nu lo wa ny po karm High
po ten cy co ar se lub fi ne (od po wied -
nio 15% lub 12% za war to Êci t∏usz czu
w su chej ma sie). Zwy kle w trak cie
przy zwy cza ja nia pta ka do no we go po -
kar mu do cho dzi do lek kie go spad ku
ma sy cia ∏a, ale jest to zja wi sko na tu -
ral ne. Po tem po da je si´ li mi to wa nà
iloÊç gra nu la tu Adult li fe ti me co ar se
lub fi ne (od po wied nio 5% lub 6%
t∏usz czu w s. m.), a˝ do cza su uzy ska -

nia przez pta ka od po wied niej wa gi.
Dzien na daw ka gra nu la tu dla pa pu˝ ki
fa li stej wy no si 4 g, 15-20 g dla ama -
zon ki lub ka ka du ró ̋ o wej i 20-25 g
dla ara rau ny. Dla za ha mo wa nia
uczu cia g∏o du i uroz ma ice nia me nu
oraz za pew nie nia pa pu dze za j´ cia,
po da je si´ co dzien nie Êwie ̋ e owo ce
w na st´ pu jà cej ilo Êci: 2-5 g dla pa pu˝ -
ki, 5-10 g dla ama zon ki lub ka ka du
ró ̋ o wej i 10-15 g dla ara rau ny. Po kil -
ku ty go dniach t∏usz cza ki nie mal ca∏ -
ko wi cie zni ka jà. Chi rur gicz ne usu wa -
nie ich po zo sta ∏o Êci wca le nie jest ko -
niecz ne!

Chro nicz ne za bu rze nia 
flo ry je li to wej 

Wie le pa pug z po wo du po gar sza jà -
cej si´ hi gie ny w klat ce lub wo lie rze
(za nie czysz czo ne od cho da mi lub reszt -
ka mi po kar mów ˝erd ki, kar mi d∏a i po -
id∏a) ma prze wle k∏e za bu rze nia funk -
cjo no wa nia flo ry je li to wej, po le ga jà ce
na spad ku li czeb no Êci tych bak te rii,
któ re chro nià b∏o n´ Êlu zo wà je lit. Bak -
te rie te spe∏ nia jà funk cje obron ne
w prze wo dzie po kar mo wym i za po bie -
ga jà osie dla niu si´ bak te rii szko dli -
wych, cho ro bo twór czych. 

Zmia na die ty na gra nu la ty da je, 
w po ∏à cze niu ze zmniej sze niem ilo Êci
po da wa nych Êwie ̋ ych owo ców (za le -
ca ne daw ki by ∏y po da ne wcze Êniej)
i po pra wà wa run ków hi gie nicz nych,
d∏u go trwa ∏y efekt za sie dle nia prze wo -
du po kar mo we go ko rzyst nà flo rà je li -
to wà lub ca∏ ko wi te usu ni´ cie 
z nie go bak te rii nie ko rzyst nych, cho -
ro bo twór czych.

Dla pa pug star szych ni˝ 6 mie si´ -
cy, nie pie rzà cych si´ i nie przy st´ pu -
jà cych do l´ gów sto su je si´ Adult li -
fe ti me co ar se lub fi ne oraz High po -
ten cy high lub fi ne dla pa pug m∏od -
szych ni˝ 6 mie si´ cy oraz w cza sie
pie rze nia lub l´ gów, al bo w przy pad -
ku ga tun ków, któ re ca ∏o rocz nie wy -
ma ga jà die ty wy so ko bia∏ ko wej lub
wy so ko t∏usz czo wej, bo ga tej w wi ta -
mi ny i sub stan cje mi ne ral ne, jak np.
˝a ko, ary hia cyn to we i ka ka du pal -
mo we, 

We d∏ug prof. G. Har ri so na, po karm
gra nu lo wa ny dzi´ ki spo so bo wi je go
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Czy po kar my gra nu lo wa ne
wp∏y wa jà ko rzyst nie
na zdro wie pa pug?
W prze ci wieƒ stwie do USA, w Eu ro pie po kar my gra nu lo wa ne dla pta ków
cià gle wzbu dza jà wie le kon tro wer sji i pod cho dzi si´ do nich bar dzo
ostro˝ nie. Ar ty ku∏ ten jest opar ty na po nad 10-let nim do Êwiad cze niu le -
ka rzy spe cja li zu jà cych si´ w le cze niu pa pug 
i przed sta wia kon kret ne ar gu men ty do dys ku sji na te mat przy dat no Êci
gra nu la tów.

Ty po we ob ja wy b∏´ dów ˝y wie nio wych. Nor mal nie zie lo ne po kry wy skrzy d∏o we tej ama zon ki sà ubar wio -

ne na czar no. Jest to cha rak te ry stycz ny ob jaw dys funk cji wà tro by. 
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przy go to wy wa nia (dzia ∏a nie wy so kie -
go ci Ênie nia i tem pe ra tu ry) oraz
szczel ne mu opa ko wa niu jest ca∏ ko wi -
cie za bez pie czo ny przed cho ro bo -
twór czy mi bak te ria mi, grzy ba mi
i dro˝ d˝a ka mi. Gdy ta ki po karm jest
pra wi d∏o wo prze cho wy wa ny 
w ory gi nal nej to reb ce z war stwà fo lii
alu mi nio wej i szczel nym za mkni´ -
ciem, w lo dów ce lub za mra ̋ ar ce, to
d∏u go za cho wu je swo je naj wy˝ sze w∏a -
Êci wo Êci od ̋ yw cze. Nie wiel kie, okre -

Êlo ne wcze Êniej ilo Êci gra nu la tu po -
win ny byç po da wa ne pa pu dze 
w czy stym kar mi de∏ ku, ra no i póê nym
po po ∏u dniem. 

Wie lu w∏a Êci cie li pa pug po da je
swym pod opiecz nym zbyt du ̋ e ilo Êci
su che go ziar na, a na do da tek du -
˝e por cje owo ców i wa rzyw oraz kie∏ -
ków i in nych po kar mów mi´k kich.
W efek cie pa pu gi zja da jà tyl ko cz´Êç
ofe ro wa nej im por cji. Resz ta za le ga
w klat ce lub wo lie rze i jest zja da -
na póê niej. Wil got ne po kar my sà ide -
al nà po ̋ yw kà dla bak te rii, dro˝ d˝a -
ków i grzy bów, zw∏asz cza gdy 
w tem pe ra tu rze po ko jo wej znaj du jà
si´ po nad 3 go dzi ny. Zmia na, po le ga -
jà ca na po da wa niu ma ∏ych ilo Êci, zja -
da nych w cià gu naj wy ̋ ej 2 go dzin, jest
tak sa mo wa˝ na jak hi gie na kar mi de∏
oraz dwu krot na w cià gu dnia wy mia -
na wo dy w po ide∏ kach. 

Pod wy˝ szo ne pa ra me try krwi 
w za kre sie en zy mów wà tro bo wych
oraz cho le ste ro lu i in nych t∏usz czy
Wy ni ki ba daƒ sek cyj nych i do k∏ad -

nych ana liz kli nicz nych po ka zu jà,
˝e wi´k szoÊç pa pug cier pi na prze wle -
k∏e scho rze nia i dys funk cje wà tro by.
Zmia na die ty z su che go ziar na na zbi -
lan so wa ny pod wzgl´ dem sk∏a du gra -
nu lat, zda niem prof. G. Har ri so -
na pro wa dzi do wy raê nej po pra wy
funk cjo no wa nia wà tro by pa pug oraz
do ob ni ̋ e nia w ich krwi po zio mu cho -
le ste ro lu i trój gli ce ry dów (kwa sów
t∏usz czo wych). Te ra peu tycz ny efekt
zmia ny die ty da je si´ ∏a two uzy skaç

dzi´ ki ba da niom bio che micz nym
krwi, któ re mo˝ na prze pro wa dzaç re -
gu lar nie w ce lu kon tro lo wa nia sta nu
zdro wia pta ka. 

Sztucz ne od ̋ y wia nie 
wy chu dzo nych i cho rych 

pta sich pa cjen tów 
In ten syw na prze mia na ma te rii

w or ga ni zmach pa pug w cza sie cho -
ro by szyb ko pro wa dzi do nie bez -
piecz ne go wy chu dze nia pa cjen ta.
Dzi´ ki po da wa niu ta kim pta kom
przy po mo cy son dy, wprost do wo la,
sprosz ko wa ne go po kar mu w po sta ci
pap ki (Pas se ri ne For mu la 1 lub Psit -
ta ci ne In ten si ve Ca re For mu la – 35%
bia∏ ka, 19% t∏usz czu) je go or ga nizm
uzy ska ∏a two przy swa jal ne sub stan -
cje od ̋ yw cze, wi ta mi ny, sub stan cje
mi ne ral ne i Êla do we oraz p∏y ny.
Przy oka zji ta kie go kar mie nia son dà
mo˝ na w ∏a twy spo sób po da waç tak -
˝e nie zb´d ne le ki. Przy po pra wie
sta nu zdro wia pa cjen ta za le ca si´
zmia n´ po kar mu na sto so wa ny
do r´cz ne go od cho wu pi sklàt (Ju ve -
ni le hand fe eding for mu la – 18% bia∏ -
ka, 11% t∏usz czu). Póê niej na le ̋ y
za sto so waç gra nu lat High po ten cy co -
ar se lub fi ne, któ ry ma po dob ny
sk∏ad, jak sprosz ko wa ny po karm Ju -
ve ni le hand fe eding for mu la. Po karm
ten do sko na le si´ spraw dza przy re -
kon wa le scen cji pa pug. 

Uwa ga: kar mie nie son dà do wo la wy -
ma ga nie co wpra wy. Po wi nien je prze -
pro wa dziç le karz lub do Êwiad czo ny ho -
dow ca! 
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Ama zon ka ̋ ó∏ to g∏o wa z ty po wy mi ob ja wa mi b∏´ dów ̋ y wie nio wych.

Struk tu ra dzio ba nie jest g∏ad ka, ma od pry ski i stop nie. 

Ara rau na z prze wle k∏ym scho rze niem wà tro by ma

zmierz wio ne, ma to we upie rze nie.

Trwa jà ca la ta mi zbyt t∏u sta die ta do pro wa dzi ∏a u tej ary zie lo no skrzy d∏ej do utra ty re gu -

lar no Êci pig men ta cji upie rze nia. 



R´cz ny od chów pi sklàt pa pug 
Sztucz ny od chów pi sklàt pro wa dzi

si´ z dwóch po wo dów – dla ra to wa -
nia ˝y cia pi sklàt za nie dba nych lub
po rzu co nych przez ro dzi ców, al bo
w ce lu uzy ska nia bar dzo oswo jo nych,
m∏o dych pa pug. Sztucz ny od chów pi -
sklàt pa pug od pierw sze go dnia ˝y cia
jest uwa ̋ a ny za znacz nie trud niej szy
ni˝ od chów pi sklàt star szych. Trud -
noÊç po le ga na ko niecz no Êci bar dzo
cz´ ste go kar mie nia ma ∏ych pi sklàt
oraz na wy ma ga nym sk∏a dzie po kar -
mu. Po karm prze zna czo ny do sztucz -
ne go od cho wu pi sklàt Pas se ri ne for -
mu la 2 (Psit ta ci ne Neo na te For mu la)
jest lek ko straw ny, ma spe cy ficz nie
do bra ny i zbi lan so wa ny sk∏ad, dzi´ ki
cze mu do sko na le na da je si´ do r´cz -
ne go od cho wu pi sklàt pa pug przez
pierw sze 3 do 6 ty go dni ich ˝y cia. Za -
war toÊç 26% bia∏ ka i 12% t∏usz czu
za pew nia pi skl´ tom pra wi d∏o wy
wzrost, po rów ny wal ny ze wzro stem
pi sklàt w l´ gach na tu ral nych, kar -
mio nych przez ro dzi ców. W za le˝ no -
Êci od ga tun ku i stop nia roz wo ju pi -
sklàt, za le ca si´ stop nio wà (w cià gu
ty go dnia) zmia n´ tej die ty po 3-6 ty -
go dniach na nie co trud niej straw ny
po karm Ju ve ni le hand fe eding for mu la
(18% bia∏ ka, 11% t∏usz czu), któ ry
po wi nien byç po da wa ny a˝ do usa -
mo dziel nie nia si´ m∏o dych pta ków.
Po tem m∏o de pa pu gi po win ny byç
stop nio wo przy zwy cza ja ne do do ro -
s∏ej die ty High po ten cy co ar se lub fi ne
oraz do owo ców, wa rzyw i in nych do -
dat ków. 

Wy da la nie nie stra wio ne go ziar na
Przy nie któ rych scho rze niach uk∏a -

du po kar mo we go (np. przy neu ro pa -
tycz nym roz sze rze niu ˝o ∏àd ka 
i przy prze wle k∏ych in fek cjach bak te -
ryj nych lub grzy bi czych) cz´ sto do -
cho dzi do wy da la nia z ka ∏em nie stra -
wio ne go ziar na i stop nio we go wy chu -
dze nia cho re go pta ka, po mi mo za -
cho wa ne go, do bre go ape ty tu. 
W ta kich przy pad kach za le ca ne jest
wpro wa dze nie do die ty po kar mu High
po ten cy fi ne, ja ko do dat ku wspie ra jà -
ce go pro ces le cze nia. Drob ne gra nul -
ki, o Êred ni cy oko ∏o 3 mm, sà wy ko na -
ne z drob no zmie lo nych sk∏ad ni ków.
W wo lu i ˝o ∏àd ku gru czo ∏o wym pta ka
za mie nia jà si´ one w lek ko straw nà
pap k´. 

Do dat ko we po da wa nie en zy mów
tra wien nych mo ̋ e wspo ma gaç re sorb -
cj´ sub stan cji od ̋ yw czych z je lit. Po -
karm High po ten cy fi ne jest wska za ny
w die cie zdro wych osob ni ków w sta -
dach pa pug, w któ rych stwier dzo no
neu ro pa tycz ny syn drom roz sze rze nia
˝o ∏àd ka. Po karm ten za po bie ga roz -
wo jo wi cho ro by i po wi k∏a niom wy ni -
ka jà cym z gro ma dze nia si´ nie stra -
wio ne go ziar na w prze wo dzie po kar -
mo wym. 

Jed no stron ne ˝y wie nie pa pug 
Wi´k szoÊç pa pug zja da naj wy ̋ ej 2-

3 ro dza je ziar na z ofe ro wa nej im
mie szan ki, co pro wa dzi do po wi k∏aƒ
na sku tek jed no stron ne go od ̋ y wia -
nia. Zwy kle te naj bar dziej ulu bio ne
ziar na lub orze chy za wie ra jà w sk∏a -

dzie du ̋ à iloÊç t∏usz czy. Ta kie od ̋ y -
wia nie pro wa dzi do po wa˝ nych scho -
rzeƒ ogól nych, zwi´k sze nia po dat no -
Êci na cho ro by in fek cyj ne i do znacz -
ne go skró ce nia ˝y cia pa pug. Po karm
gra nu lo wa ny, opra co wa ny przez
prof. G. Har ri so na, sk∏a da si´ z 15
ró˝ nych ro dza jów ziar na: zbó˝, na -
sion ole istych, orze chów, któ re sà od -
po wied nio przy go to wa ne, a pro ces
pro duk cji jest bio lo gicz nie kon tro lo -
wa ny. Po nie wa˝ w tym gra nu la cie
zre zy gno wa no ze sto so wa nia sztucz -
nych barw ni ków, aro ma tów i kon ser -
wan tów, w tym prze ciw u tle nia czy,
na le ̋ y bez wzgl´d nie prze strze gaç da -
ty przy dat no Êci do spo ̋ y cia po da wa -
nej na opa ko wa niach i pra wi d∏o we go
prze cho wy wa nia. Po karm ten jest
wzbo ga co ny glo na mi z gru py Spi ru li -
na, wi ta mi na mi, sub stan cja mi mi ne -
ral ny mi i in ny mi mi kro ele men ta mi.
Ka˝ da gra nul ka te go po kar mu ofe ru -
je pta ko wi od po wied nio zbi lan so wa -
nà mie szan k´ sk∏ad ni ków. Ptak nie
mo ̋ e wi´c od ̋ y wiaç si´ jed no stron -
nie. 

Grzy bi ce u pa pug 
Prze wle k∏e scho rze nia po wo do wa -

ne przez grzy by i dro˝ d˝a ki oraz za -
tru cia tok sy na mi grzy bów (my ko tok -
sy na mi) sà naj cz´st szy mi przy czy na mi
na g∏ych upad ków u pa pug. Grzy by
zwy kle po wo du jà po wa˝ ne scho rze nia
ogól ne, zwa ne grzy bi ca mi wor ków po -
wietrz nych i p∏uc, któ re szyb ko pro -
wa dza do po wa˝ ne go uszko dze nia
wà tro by i ne rek. Dro˝ d˝a ki, któ re nie
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Mo cza ny wy da la ne przez zdro wà pa pu g´ sà bia ∏e. Zmia na ich za bar wie nia na ˝ó∏ ta wy, jak na zdj´ ciu, al bo

na zie lon ka wy, to ob ja wy ci´˝ kiej cho ro by – po wód do ry ch∏ej wi zy ty u le ka rza.

Ta pa pu˝ ka fa li sta ma zbyt mi´k kà  i ∏u sko wa tà

tkan k´ ro go wà dzio ba. 
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sà nor mal nym sk∏ad ni kiem flo ry je li -
to wej pa pug, pro wa dzà do po wa˝ nych
sta nów za pal nych w uk∏a dzie po kar -
mo wym. 

Je Êli mie szan ka zia ren lub orze -
chów jest za nie czysz czo na grzy ba mi,
ich spo ra mi lub tok sy na mi, to pa pu ga
co dzien nie zja da nie bez piecz ne daw ki
tru cizn, któ re pro wa dzà do cho ro by
grzy bi czej lub za tru cia my ko tok sy na -
mi. Cho ro bom tym sprzy ja nie do sta -
tecz na wen ty la cja po miesz czeƒ i brak
bez po Êred nie go do st´ pu pro mie ni
s∏o necz nych. 

Le cze nie scho rzeƒ po wo do wa nych
przez dro˝ d˝a ki i grzy by jest d∏u go -
trwa ∏e i trud ne, i wca le nie mu si da -
waç ocze ki wa nych efek tów. Zmia -
na ˝y wie nia ta kich pa cjen tów na gra -
nu lat High po ten cy co ar se lub fi ne, któ -
ry za wie ra wi´k szà daw k´ wi ta mi ny A,
wspo ma ga le cze nie, a u pta ków zdro -
wych dzia ∏a pro fi lak tycz nie. Gra nu lat
opra co wa ny przez prof. G. Har ri so -
na jest wol ny od grzy bów 
i ich tok syn. 

Ka˝ dy w∏a Êci ciel pa pu gi pra gnie, by
je go pod opiecz ny ˝y∏ d∏u go. Nie da si´
te go osià gnàç bez za po bie ga nia cho -
ro bom. Stan zdro wia pta ka mo ̋ e byç
∏a two okre Êlo ny dzi´ ki ba da niom
prze pro wa dzo nym przez wy spe cja li -
zo wa ne go le ka rza we te ry na rii. Re gu -
lar ne kon tro lo wa nie sta nu zdro wia
pa pug (przy naj mniej raz do ro ku) po -
win no si´ sk∏a daç z ba da nia kli nicz ne -
go oraz bak te rio lo gicz ne go i my ko lo -
gicz ne go ba da nia ka ∏u. God ne po le -
ce nia sà tak ̋ e ana li zy pa ra me trów
krwi, przy naj mniej w za kre sie pod sta -
wo wym. Dzi´ ki pra wi d∏o we mu od ̋ y -
wia niu pa pug do rocz ne ba da nie pa -
cjen ta b´ dzie wy pa da ∏o po myÊl nie.
Przy ja kich kol wiek za bu rze niach,
a zw∏asz cza w wy ̋ ej opi sa nych przy -
pad kach, war to roz pa trzyç zmia n´
me nu pa pu gi na gra nu lat opra co wa ny
przez prof. G. Har ri so na.

Mo ni ka Ja ne czek
Gräfel fing, Niem cy
Fot. G. J. Harrison
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Ob raz mi kro sko po wy wy bar wio ne go roz ma zu ka ∏u

pa pu gi wy ka zu je nie pra wi d∏o wà flo r´ bak te ryj nà.

Czer wo no za bar wio ne bak te rie mo gà po wo do waç

cho ro by, pod czas gdy ty po we dla pa pu gi bak te rie sà

za bar wio ne na nie bie sko. 

U zdro we go pta ka to one po win ny sta no wiç 95-

100% bak te rii w ka le. 
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Na zwa

Po wer tre ats –
Po karm przej Êcio wy

High po ten cy co ar se –
Po karm ho dow la ny

High po ten cy fi ne –
Po karm ho dow la ny
drob no ziar ni sty

Adult li fe ti me co ar se –
po karm by to wy 

Adult li fe ti me fi ne – po -
karm by to wy 
do ziar ni sty

Ju ve ni le for mu la – 
do r´cz ne go od cho wu
pi sklàt 

Pas se ri ne for mu la 1
(Psit ta ci ne in ten si ve ca -
re for mu la) – do r´cz -
ne go od cho wu

Pas se ri ne for mu la 2
(Psit ta ci ne neo na te for -
mu la) – do r´cz ne go
od cho wu 

Opis

Po karm pod sta wo wy 
o wy so kiej za war to Êci
t∏usz czu, bia∏ ka, wi ta min,
sk∏ad ni ków mi ne ral nych i
orze chów

Po karm pod sta wo wy 
o wy so kiej za war to Êci
t∏usz czu, bia∏ ka, wi ta min i
sk∏ad ni ków mi ne ral nych

Po karm pod sta wo wy 
o wy so kiej za war to Êci
t∏usz czu, bia∏ ka, wi ta min i
sk∏ad ni ków mi ne ral nych,
drob no zmie lo ny, o drob -
nych gra nul kach

Po karm pod sta wo wy 
o ni˝ szej za war to Êci t∏usz -
czu, bia∏ ka, wi ta min 
i sk∏ad ni ków mi ne ral nych 

Po karm pod sta wo wy 
o ni˝ szej za war to Êci t∏usz -
czu, bia∏ ka, wi ta min i
sk∏ad ni ków mi ne ral nych,
drob no zmie lo ny, o drob -
nych gra nul kach

Po karm pod sta wo wy 
w po sta ci prosz ku

Po karm pod sta wo wy 
w po sta ci prosz ku 

Po karm pod sta wo wy 
w po sta ci prosz ku

Prze zna cze nie

- ˝a ko
- ama zon ki
- barw ni ce
- ary
- ka ka du
- in ne du ̋ e pa pu gi

- ˝a ko
- ama zon ki 
- barw ni ce
- ary
- ka ka du
- in ne du ̋ e pa pu gi

- pa pu˝ ki fa li ste
- nim fy
- nie roz ∏àcz ki
- wró blicz ki, ∏à ków ki i in ne

ma ∏e pa pu gi 

- ama zon ki
- barw ni ce
- ary
- ka ka du
- in ne du ̋ e pa pu gi

- pa pu˝ ki fa li ste
- nim fy
- nie roz ∏àcz ki
- wró blicz ki, ∏à ków ki i in ne

ma ∏e pa pu gi

- pi skl´ ta pa pug
- wy chu dzo ne i cho re pa pu -

gi oraz in ne pta ki 

- pi skl´ ta ma ∏ych pta ków
Êpie wa jà cych

- bar dzo wy chu dzo ne i cho re
pa pu gi oraz in ne pta ki

- pi skl´ ta pa pug od 1. dnia
˝y cia do wie ku 6 ty go dni

- pi skl´ ta wi´k szych ga tun -
ków pta ków Êpie wa jà cych

Kie dy sto so waç?

- do prze sta wie nia pa pug na ˝y -
wie nie gra nu la tem

- ja ko sma ko ∏yk
- przy re kon wa le scen cji

- w cza sie l´ gów 
- pod czas pie rze nia
- dla pta ków m∏od szych ni˝ 5

mie si´ cy
- ˝a ko, ary hia cyn to we i ka ka du

pal mo we - ca ∏o rocz nie

- w cza sie l´ gów 
- pod czas pie rze nia
- dla pta ków m∏od szych ni˝ 5

mie si´ cy

- po za okre sem l´ gów i  pie rze -
nia

- dla pta ków m∏od szych ni˝ 5
mie si´ cy

- po za okre sem l´ gów i  pie rze -
nia

- dla pta ków m∏od szych ni˝ 5
mie si´ cy

- przy r´cz nym od cho wie pi sklàt
od oko ∏o 21. dnia ˝y cia, do
usa mo dziel nie nia si´ 

- przy r´cz nych od cho wie pi -
sklàt od 1. dnia ˝y cia

- ja ko wspar cie przy le cze niu
cho rych i nie do ̋ y wio nych pta -
ków 

- ja ko wspar cie pod czas prze -
cho dze nia na no wy po karm 

- od pierw sze go dnia ˝y cia do
usa mo dziel nie nia si´ pta ków
Êpie wa jà cych

- do ˝y wie nia pi sklàt pa pug w
cza sie pierw szych 3-6 ty go dni
˝y cia. Po tem Ju ve ni le for mu la. 

Krót ki opis ró˝ nych ro dza jów gra nu la tów pro du ko wa nych przez Prof. G. Har ri so na 


