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ABC hodowcy

MMe tod wpro wa dze nia pta ków w okres
l´ go wy jest pew nie tak wie le, jak
wie lu jest ho dow ców.

Wszyst ko za le ̋ y od te go, ile pta ków
trzy ma my, ja kie to sà ga tun ki, w ja kich po -
miesz cze niach prze by wa jà. Po sta ra my si´
sku piç w tym ar ty ku le na drob nej eg zo ty -
ce i na pa pu gach.

Przy do pusz cza niu pta ków do l´ gów
mu si my wziàç pod uwa g´ ich wiek. Nie
na le ̋ y do pusz czaç do l´ gów zbyt m∏o dych
pta ków, gdy˝ wià ̋ e si´ to z po wa˝ ny mi
kom pli ka cja mi zdro wot ny mi, a na wet
Êmier cià m∏o dych sa mic.

Pta ki po win ny byç rów nie˝ w do sko na -
∏ej kon dy cji i nie mogà prze ja wiaç ˝ad nych
oznak os∏a bie nia czy cho ro by. Spe∏ nia jàc te
dwa pod sta wo we wa run ki, mo ̋ e my my -
Êleç o przy go to wa niu pta ków do l´ gów.

Za k∏a da jàc, ˝e trzy ma my pa pu gi w wo -
lie rach ze wn´trz nych lub po miesz cze -
niach nie ogrze wa nych, na sze pta ki po win -
ny przy stà piç do l´ gów na prze ∏o mie mar -
ca i kwiet nia. Wy d∏u ̋ e nie dnia i ocie ple nie
spo wo du je, ˝e za cznà si´ one in te re so waç
swo imi part ne ra mi i ad o ro waç si´ wza -
jem nie.

Pierw sze mie sià ce no we go ro ku b´ dà
wi´c ide al nym cza sem, aby wszyst ko do -
k∏ad nie przy go to waç. W naszej ho dow li
od by wa si´ to w ten spo sób, ˝e po miesz -
cze nia, klat ki, re ga ∏y i wo lie ry, w któ rych
pta ki ma jà gniaz do waç, sà ma lo wa ne far bà
emul syj nà z do dat kiem wap na. Dna wo -
lier, gdzie wy st´ pu je zie mia bàdê pia sek,
wy sy pu jemy rów nie˝ wap nem i przy sy pu -
jemy doÊç gru bà war stwà ˝wi ru. Po ta kich
za bie gach wszyst ko zra szamy VIR KO -
NEM, rów nie˝ bud ki l´ go we we wnàtrz.

Przygotowanie do l´gów

Piotr ˚a liƒ ski i To masz Kli ma
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ABC hodowcy

W tym cza sie zmie nia si´ kar ma, w któ rej
po ja wia si´ wi´ cej bia∏ ka. Po ni ̋ ej przed sta -
wiamy sk∏ad ta kiej mie szan ki. Nie b´ dziemy
tu opi sy waç kar my dla po szcze gól nych ga -
tun ków, bo wia do mo, ̋ e naj mniej sze pa pu -
gi nie po dej mà np. orze chów, a naj wi´k sze
nie po sma ku jà na wet np. kil ku ga tun ków
pro sa, wi´c ni ̋ ej opi sa na mie szan ka sto so -
wa na jest dla Êred nich pa pug.

Pod sta wo wa mie szan ka to:
sor go –11%
ry˝ –11%
sie mi´ lnia ne –11%
pro so z∏o te – 08%
rze pak – 08%
pro so czer wo ne – 07,5%
da ri – 07%
gry ka – 07%
kar di – 06%
owies – 06%
s∏o necz nik czar ny – 05%
ka nar – 04%
s∏o necz nik w pa ski – 03%
ko no pie – 02,5%
rze pak – 02%.
Ta kà mie szan k´ wzbo ga camy owsem,

ka na rem, pest ka mi dy ni, mie szan kà pro sa
(zie lo ne, bia ∏e, czer wo ne, z∏o te, ˝ó∏ te, se -
ne gal skie), mie szan kà orze chów (ziem ne,
la sko we, w∏o skie), bisz kop ta mi. Do dat ko -
wo w die cie naszych pu pi li w okre sie przy -
go to wa nia do l´ gów znaj du jà si´ te˝ owo -
ce i wa rzy wa.

Nie na le ̋ y rów nie˝ za po mi naç o zie lon -
kach i Êwie ̋ ych zio ∏ach. Sty mu lu jà one
w du ̋ ym stop niu pta ki do l´ gów, ale
przede wszyst kim do star cza jà im nie zb´d -
nych wi ta min i sk∏ad ni ków mi ne ral nych.
Bar dzo do brze si´ spraw dza za rów no
w przy pad ku pa pug, jak i drob nej eg zo ty ki
skie∏ ko wa ne ziar no oraz zie lo ne, wscho -
dzà ce zbo ̋ e i Êwie ̋ e zio ∏a, ta kie jak: ba zy -
lia czy sza∏ wia, któ re mo ̋ e my po sa dziç
w do nicz kach i co dzien nie skar miaç ni mi
na sze pta ki.

Bar dzo do brym po kar mem, bo ga tym
w bia∏ ko ro Êlin ne, szcze gól nie po le ca nym
w ho dow li drob nej eg zo ty ki, jest rów nie˝
spi ru li na, czy li mor skie al gi. W na szym kra -
ju sà one doÊç rzad ko sto so wa ne i nie ste -
ty nie do ce nia ne, w prze ci wieƒ stwie do
nie któ rych za chod nich ho dow li, w któ rych
cz´ sto sto so wa ne sà w przy pad ku ho dow -
li ama dy ny wspa nia ∏ej. 

Spi ru li na jest bar dzo bo ga ta w wy so ko -
war to Êcio we bia∏ ko ro Êlin ne, jak rów nie˝
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w mi ne ra ∏y i wi ta mi ny. Co wi´ cej, bar dzo
∏a two przy swa jal na przez pta ki i ma jà ca
bar dzo po zy tyw ny wp∏yw na ich or ga -
nizm. My po da jemy spi ru li n´ w de se rów -
kach, ale mo˝ na jà rów nie˝ do da waç do
mie szan ki ja jecz nej. 

Bar dzo do brym sk∏ad ni kiem, któ ry sto su -
jemy w ho dow li pta ków eg zo tycz nych, jest
miód po da wa ny do wo dy. Dzi´ ki du ̋ ej ilo -
Êci w´ glo wo da nów znacz nie wzmac nia on
na sze pta ki i do da je im ener gii po trzeb nej
w okre sie l´ gów. Nie któ rzy ho dow cy uwa -
˝a jà, ˝e jest nie odzow ny w ho dow li, szcze -
gól nie w okre sie przed l´ ga mi oraz pod czas
kar mie nia m∏o dych i pie rze nia.

Nie du ̋ à iloÊç mio du roz pusz cza my
w cie p∏ej wo dzie i zo sta wia my na 10-12
godz., w ce lu ak ty wi za cji wy st´ pu jà cych
w nim sub stan cji i zwi´k sze nia ich przy -
swa jal no Êci przez or ga nizm. W okre sie,
gdy pta ki przy go to wu jà si´ do l´ gów, tak
przy go to wa nà wo d´ z mio dem po da je my
im do pi cia raz w ty go dniu. Nie za po mi naj -
my o do dat kach wi ta mi no wych do wo dy
oraz o naj wa˝ niej szym – wap nie, czy li ró˝ -
ne go ro dza ju kost kach wa pien nych, se pii,
gry sie czy zmie lo nych wcze Êniej, wy go to -
wa nych sko rup kach jaj ku rzych.

Im wi´k szy wy bór ma jà pta ki, tym le -
piej. Od lat wia do mo, ˝e upodo ba nia pta -
ków sà ró˝ ne, wi´c naj le piej gdy sa me mo -
gà wy braç, a w okre sie przed l´ ga mi wzra -
sta za po trze bo wa nie na wapƒ.

Na ko niec ko niecz nie trze ba wspo -
mnieç o mi´k kiej kar mie, któ rej pod sta w´
sta no wi ja jo ku rze go to wa ne na twar do 
i do dat ki (a jest ich ty le, ilu ho dow ców),
wi´c ka˝ dy mu si sam oce niç, ja kie po win -
ny byç. 

Bar dzo do brze spraw dza si´ tak ̋ e ma -
ka ron lub ka sze z do dat kiem wa rzyw
i owo ców. Sà one ch´t nie je dzo ne przez
pta ki, jed nak ule ga jà doÊç szyb kie mu psu -
ciu, szcze gól nie w wy˝ szych tem pe ra tu -
rach i na le ̋ y pa mi´ taç, aby w przy pad ku
po da wa nia ich pta kom, zo sta ∏y doÊç szyb -
ko zje dzo ne.

Jesz cze lep szà al ter na ty wà, naszym zda -
niem, jest po da wa nie pta kom su chej kar -
my ja jecz nej, któ ra jest du ̋ o bar dziej bez -
piecz na ni˝ Êwie ̋ a mie szan ka ja jecz na.

Su cha kar ma ja jecz na w swo im sk∏a dzie
za wie ra bisz kop ty, nie zb´d ne sk∏ad ni ki mi -
ne ral no -wi ta mi no we oraz cz´ sto lar wy
màcz ni ka, sta no wiàc pe∏ no war to Êcio we
êró d∏o bia∏ ka zwie rz´ ce go i co naj wa˝ niej -

sze, jest ch´t nie je dzo na przez na sze pta ki.
To wszyst ko ma na ce lu do star cze nie

pta kom jak naj wi´k szej ilo Êci wi ta min, mi -
ne ra ∏ów oraz przede wszyst kim po bu dze -
nie do l´ gów. Wo d´ do pi cia wzbo ga ca my
do wol ny mi pre pa ra ta mi. Skle py z ak ce so -
ria mi dla go∏´ bi ma jà ich tak wie le, ˝e nie
spo sób wy mie niç. Daw niej sto so wa no
nasz kra jo wy PO LFA MIX Z.

Ko lej nym istot nym kro kiem, ja ki ka˝ dy
ho dow ca po wi nien wy ko naç, jest prze d∏u -
˝e nie dnia mi ni mum o 2 go dzi ny ra no

i 2 wie czo rem. Cza sem ta kie do Êwie tla nie
po miesz czeƒ pod no si w nich tem pe ra tu r´,
co rów nie˝ wp∏y wa po zy tyw nie na pta ki,
sty mu lu jàc je do l´ gów. Te raz ry nek ofe ru -
je wie le cie ka wych roz wià zaƒ. Nie wiel kim
na k∏a dem fi nan so wym mo˝ na za sto so waç
au to ma tycz ny w∏àcz nik i na sta wiç go na
do k∏ad ny czas pra cy. Nie mu si my mar twiç
si´, ̋ e nie pa li si´ Êwia t∏o u pta ków, bo aku -
rat zo sta li Êmy d∏u ̋ ej w pra cy, itp.

Na ko niec ˝y czy my wszyst kim ob fi tych
i uda nych l´ gów.
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