
W ho dow li pta ków wr´cz nie odzow ne jest kar mie nie
skie∏ ko wa nym ziar nem, szcze gól nie przed l´ ga mi

i w cza sie kar mie nia pi sklàt. Ja kà war toÊç po sia da ziar no
skie∏ ko wa ne nie trze ba ho dow com przed sta wiaç. Wie lu
ho dow ców ma swo je spo so by jak kie∏ ko waç ziar no, ale nie -
któ rzy, zw∏asz cza po czàt ku jà cy, ma jà pro ble my. Spo tka ∏em
ho dow ców, któ rzy zre zy gno wa li z kie∏ ko wa nia, bo ziar no
po skie∏ ko wa niu bar dzo brzyd ko pach nia ∏o i ba li si´,
˝e mo gà pta kom za szko dziç.

Chcia∏ bym w tym ar ty ku le przed sta wiç mój spo sób.
Naj pierw mu si my za opa trzyç si´ w od po wied nie ak ce so -

ria. Po trzeb ne nam b´ dà:
– sit ko pla sti ko we (wiel koÊç sit ka jest za le˝ na od ilo Êci

ziar na, któ re za mie rza my kie∏ ko waç),
– na czy nie – naj le piej por ce la no we, nie co wi´k sze

od Êred ni cy sit ka,
– przy kryw ka na sit ko, naj le piej te˝ pla sti ko wa (ja wy ko -

na ∏em z plek si).
Wszyst kie ak ce so ria, przed jak i po kie∏ ko wa niu, na le ̋ y

do k∏ad nie umyç, gdy˝ hi gie na w pro ce sie kie∏ ko wa nia jest
bar dzo wa˝ na. Ziar no, któ re za mie rza my kie∏ ko waç, po win -
no byç pod da ne pró bie kie∏ ko wa nia. Ziar no sta re, kil ku let -
nie, tra ci si ∏´ kie∏ ko wa nia i nie po win no byç do te go ce lu u˝y -
wa ne. Naj le piej u˝y waç ziar na z ostat nich zbio rów.

Co do te go czy u˝y waç je den ga tu nek ziar na, czy mie szan -
k´ zia ren, zda nia sà po dzie lo ne. We d∏ug mnie nie ma to wi´k -
sze go zna cze nia. Wy jà tek mo ̋ e sta no wiç rze pik dla ka nar -
ków, któ ry kie∏ ku je my bez in nych zia ren. Ja u˝y wam do kie∏ -
ko wa nia tej sa mej mie szan ki, któ rà pta ki sà kar mio ne.

Ma jàc ju˝ od po wied nio spraw dzo ne ziar no, wsy pu je my je
do sit ka – oko ∏o 3/4 po jem no Êci (nie do pe∏ na po nie wa˝ ziar -
no p´cz nie je). Na st´p nie p∏u cze my je pod bie ̋ à cà wo dà. Gdy
ma my ju˝ ziar no wy p∏u ka ne z ku rzu i in nych za nie czysz czeƒ,
przy st´ pu je my do przy go to wa nia wo dy, w któ rej ziar no b´ -

dzie my mo czyç. Tu taj chcia∏ bym te mat nie co roz sze rzyç.
Otó˝ za le wa jàc ziar no zwy k∏à wo dà z kra nu, po kil ku na stu
go dzi nach mo cze nia, ziar no po pro stu cuch nie (o czym wspo -
mnia ∏em na wst´ pie). Aby te mu za po biec, do da j´ do wo dy
spe cjal ny pre pa rat, któ ry na zy wa si´ „No bac tel”. Pre pa rat
ten nisz czy bak te rie, wi ru sy, grzy by i s∏u ̋ y do my cia na czyƒ
oraz do za mg∏a wia nia (de zyn fek cji) po miesz czeƒ po od po -
wied nim roz cieƒ cze niu w wo dzie. Pre pa rat ten nie jest tok -
sycz ny po nie wa˝ sk∏a da si´ z na tu ral nych kom po nen tów m.
in. ta kich jak ole jek: mi´ ty, so sny, eu ka lip tu sa. Jest ca∏ ko wi -
cie bez piecz ny.

Na pó∏ li tra wo dy do da je my oko ∏o 8-10 kro pli pre pa ra tu.
Do na czy nia wle wa my ty le wo dy, aby po w∏o ̋ e niu sit ka
ziar no by ∏o ca∏ ko wi cie za mo czo ne. Wo da po win na byç lek -
ko cie p∏a. Sit ko przy kry wa my przy kryw kà i tak zo sta wia my
ziar no oko ∏o 12-16 go dzin.

Po tym okre sie ziar no po now nie p∏u cze my pod bie ̋ à cà
zim nà wo dà. My je my te˝ na czy nie, w któ rym ziar no by -
∏o mo czo ne.

Na st´p nie do na czy nia wle wa my nie wiel kà iloÊç wo dy (dla
utrzy ma nia wil got no Êci), na k∏a da my sit ko z prze p∏u ka nym
ziar nem i przy kry wa my (ziar na ju˝ nie za ma cza my).

Po oko ∏o 48 go dzi nach od roz po cz´ cia pro ce su kie∏ ko -
wa nia – je ̋ e li w po miesz cze niu by ∏o doÊç cie p∏o – po win ny
po ka zaç si´ ma ∏e, bia ∏e kie∏ ki.

Gdy kie∏ ki ma jà oko ∏o 2mm, mo ̋ e my po daç ziar no pta -
kom. Ale za nim po da my je pta kom, mu si my ziar no do brze
prze p∏u kaç pod bie ̋ à cà, zim nà wo dà. Na st´p nie wsy pu je my
je na czy ste, su che p∏ót no, któ re do brze wch∏a nia wo d´.
Ziar no po win no byç wil got ne, ale nie mo kre. Tak przy go to -
wa ne nie po sia da przy kre go za pa chu, a na wet pach nie, przy -
po mi na jàc za pach Êwie ̋ e go chle ba.

Od lat przy go to wu j´ w ten spo sób ziar no, a ptasz ki bar -
dzo ch´t nie je je dzà. ˚y cz´ po wo dze nia.
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Kie∏ ko wa nie ziar na

Skie∏kowane ziarno.

Zestaw do kie∏kowania ziarna.


