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ABC hodowcy

DD o zbie ra nia na da jà si´ szysz ki Êwier -
ka i so sny, szysz ki jo d∏y roz pa da jà si´
jesz cze na drze wie. Szysz ki so sny na

ogó∏ otwie ra jà si´ na drze wie i spa da jà do -
pie ro po wy pad ni´ ciu z nich na sion. Je Êli
zbie ra my szysz ki so sny z drze wa i chce my
wy do staç z nich na sio na, to mu si my wie -
dzieç, ˝e szysz ka otwie ra si´ pod wp∏y -
wem cie p∏a. W sprze da ̋ y sà orzesz ki pi -
nio we, któ re tak ̋ e mo ̋ e my po da waç pa -
pu gom – sà to na sio na so sny pi nii ro snà cej
w kra jach Êród ziem no mor skich. Ma jà one
doÊç cie ka wy, ˝y wicz ny smak. 

Szysz ki ma jà dwo ja kie za sto so wa nie:
ich na sio na mo gà byç zja da ne przez pa pu -
gi, a sa me szysz ki mo gà s∏u ̋ yç ja ko za -
baw ki (tak ̋ e szysz ki ju˝ bez na sion).
Szysz ki ro snà na ogó∏ w wy˝ szych par -
tiach drzew, wi´c ich zbiór pro sto z drze -
wa jest prak tycz nie nie mo˝ li wy. Po win ni -
Êmy zbie raç szysz ki, któ re nie daw no spa -
d∏y (np. po wi´k szych wi chu rach) i nie le -
˝a ∏y d∏u go na wil got nej Êció∏ ce, po nie wa˝
na ta kich roz wi ja si´ grzyb. Naj le piej aby

zbie ra ne szysz ki by ∏y su che, czy ste i b∏ysz -
czà ce. Nie mo gà mieç ˝ad nych prze bar -
wieƒ i bia ∏ych na lo tów. Na le ̋ y te˝ do k∏ad -
nie spraw dziç, czy nie za l´ g∏y si´ w nich
ja kieÊ „ro ba ki” oraz czy nie ma ˝y wi cy.
Szysz ki z ˝y wi cà nie na da jà si´ dla pa pug.
Szysz ki trze ba do k∏ad nie umyç szczo tecz -
kà pod bie ̋ à cà wo dà, do brze te˝ jest wy -
pra ̋ yç je w pie kar ni ku w tem pe ra tu rze
ok. 100 stop ni – w wy˝ szej si´ spa là. Nie -
któ rzy je go tu jà lub prze p∏u ku jà wrzàt -
kiem za miast wy pra ̋ aç w pie kar ni ku.

Ja ko za baw ki szysz ki mo˝ na wy ko rzy -
sty waç w ró˝ no rod ny spo sób. Naj pro -
Êciej jest po daç szysz k´ pa pu dze, a ona
b´ dzie jà so bie ob gry za ∏a. Mniej szym pa -
pu gom mo˝ na kro iç szysz ki na mniej sze
ka wa∏ ki i np. na wle kaç je na sznu rek (nie
na nit k´, bo bar dzo ∏a two za plà tu je si´
ona wo kó∏ nó ̋ ek). Du ̋ ym pa pu gom
mo˝ na ca ∏e szysz ki wie szaç na sznu rach.
Do szy szek so sno wych mo˝ na wk∏a daç
orzesz ki, s∏o necz nik lub in ne wi´k sze na -
sio na.

Oprócz na sion do je dze nia na da jà si´
zbie ra ne na wio sn´ m∏o dziut kie p´ dy
drzew igla stych. Star sze ma jà ju˝ za du ̋ o
˝y wi cy. My jesz cze mo ̋ e my zro biç z nich
sy rop (o czym ni ̋ ej), ale dla pa pug ju˝ si´
nie na da jà.

Ga ∏´ zie z drzew igla stych na da jà si´ na
˝er dzie, ale pod wa run kiem, ˝e nie ma jà
˝y wi cy. Sà to jed nak mi´k kie drze wa
i wi´k sze pa pu gi bar dzo szyb ko je „zje -
dzà”.

Sa mi te˝ mo ̋ e my jeÊç na sio na drzew
igla stych (nie tyl ko orzesz ki pi nio we) za -
rów no su ro we, jak i pra ̋ o ne (pra ̋ o nych
nie po da waj my pa pu gom). Z m∏o dych
p´ dów so sny z ko lei spo rzà dza si´ sy rop.
W du ̋ ym s∏o ju uk∏a da si´ war stwa mi p´ -
dy so sny i cu kier. Po ja kimÊ cza sie p´ dy
pusz czà sok – im m∏od sze, tym wi´ cej.
Sok zle wa si´ po tem do bu te lek i szczel -
nie za my ka. Sy rop dzia ∏a wy krztu Ênie, za -
wie ra te˝ du ̋ e ilo Êci wi ta mi ny C.
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W Pol sce ro snà ró˝ ne ga tun ki so sny, jo d∏y i Êwier ka. Dla w∏a Êci cie la pa pu gi naj wi´k sze zna cze nie ma jà
szysz ki tych drzew.


