
U

ABC hodowcy

Utrzy ma nie pta ków w po miesz cze niu lub
w po miesz cze niu z wo lie rà wy ma ga za -
pew nie nia od po wied nie go pod ∏o ̋ a. Jest

to je den z wa˝ niej szych czyn ni ków, któ ry ma
wp∏yw na pta ki. Po sadz k´ w po miesz cze niu
trze ba ko niecz nie za Êcie liç s∏o mà lub in nym
ma te ria ∏em na da jà cym si´ na Êció∏ k´ (np.
wió ra mi z drzew li Êcia stych). Przed za Êcie le -
niem sy pie si´ na 1 m2 po sadz ki ok. 0,50 kg
wap na hy dra ty zo wa ne go lub su per fos fa tu.
Do bra Êció∏ ka po win na byç ela stycz na i o od -
po wied niej wil got no Êci. Zbyt su cha Êció∏ ka
py li, co jest szko dli we dla pta ków, na to miast
zbyt wil got na mo ̋ e byç sie dli skiem mi kro or -
ga ni zmów cho ro bo twór czych i grzy bów. Sil -
nie za py lo ne po wie trze mo ̋ e po wo do waç
za pa le nie oczu, uszko dze nia p´ che rzy ków
p∏uc nych i in ne nie ko rzyst ne skut ki. Wraz
z py ∏a mi do sta jà si´ do p∏uc licz ne mi kro or ga -
ni zmy, a tak ̋ e za rod ni ki grzy bów. Sple Ênia ∏a

Êció∏ ka jest êró d∏em za ka ̋ e nia grzy bem
Asper gil lus fu mi ga tus, któ ry mo ̋ e byç po wo -
dem pad ni´ç pta ków.

Ja ko Êció∏ ki naj le piej u˝yç s∏o my ˝yt niej
d∏u go ci´ tej (10 do 15 cm). Do Êcie le nia na da -
jà si´ rów nie˝ wió ry, ale tyl ko z drzew li Êcia -
stych. Mo˝ na te˝ sto so waç s∏o m´ pszen nà
w po ∏à cze niu z wió ra mi drzew ny mi w pro -
por cji 1: 1 lub mie sza ni n´ s∏o my ˝yt niej, tor -
fu i wió rów z drzew li Êcia stych w pro por cji 
1: 1: 1. Wió ry z drzew igla stych sà prze wa˝ -
nie sple Ênia ∏e i za wie ra jà cz´ sto sub stan cje
szko dli we dla pta ków. Tro cin nie na le ̋ y u˝y -
waç do Êcie le nia, po nie wa˝ szyb ko ule ga jà
za wil go ce niu, two rzàc do bre pod ∏o ̋ e do
roz wo ju mi kro or ga ni zmów i grzy bów. Ta ka
Êció∏ ka w pierw szych ty go dniach po za ∏o ̋ e -
niu jest êró d∏em ku rzu, któ ry mo ̋ e do staç
si´ do p∏uc pta ków i wy wo ∏aç sta ny za pal ne.
Tro ci ny sà te˝ cz´ sto zja da ne przez pta ki

(szcze gól nie m∏o de) i za le ga jà w wo lu, co jest
szko dli we.

Sà ró˝ ne po glà dy na te mat gru bo Êci war -
stwy Êció∏ ki. Nie któ rzy uwa ̋ a jà, ˝e pierw sza
za ∏o ̋ o na war stwa po win na mieç w po miesz -
cze niu i w wo lie rze 30 do 40 cm gru bo Êci. Sà
te˝ zwo len ni cy za stà pie nia Êció∏ ki s∏o mia stej
su chym ˝wi rem. Je ̋ e li po sadz ka w po miesz -
cze niu jest cie p∏a, ta kie za stà pie nie jest mo˝ -
li we. Ko niecz ne jest jed nak wów czas bar dzo
cz´ ste (na wet co dru gi dzieƒ) czysz cze nie
z po mio tu po sadz ki po miesz cze nia i wo lie ry,
a pod grz´d nej, któ ra mu si byç wte dy
umiesz czo na pod grz´ da mi, na wet co dzien -
nie. W prak ty ce pierw sza war stwa Êció∏ ki po -
win na mieç w zi mie 12 do 15 cm gru bo Êci,
a w po rze let niej 8 do 10 cm. Gru boÊç war -
stwy za le ̋ y od ro dza ju ma te ria ∏u Êcio ∏o we go,
ga tun ku pta ków oraz od cie p∏o chron no Êci
po sadz ki. Na 1 m2 po sadz ki prze zna cza si´

Âció∏ ka w cho wie pta ków
Adam Ma za now ski

G´si na wybiegu s∏omiastym. Fot. M. Adamski
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od 6 kg ma te ria ∏u Êcio ∏o we go. Je ̋ e li w po -
miesz cze niu in sta lu je si´ bar dzo za le ca ne
ogrze wa nie pod ∏o go we (p∏asz czy zno we) na
pràd lub cie p∏à wo d´, wte dy war stwa Êció∏ ki
mo ̋ e wy no siç tyl ko 5 cm, a spo sób pie l´ gna -
cji ta kie go pod ∏o ̋ a jest bar dzo uprosz czo ny.

Âció∏ ka ma du ̋ y wp∏yw na zdro wie i do -
bre sa mo po czu cie pta ków, a tak ̋ e na wy ni ki
pro duk cyj ne. Dzi´ ki po ch∏a nia niu wo dy
i szko dli wych ga zów, kszta∏ tu je mi kro kli mat

w po miesz cze niu. Izo lu je te˝ pta ki od po -
sadz ki, a w wo lie rze od pod ∏o ̋ a, któ re po -
win no byç su che i cie p∏e. Prze strze ga jàc bie -
˝à ce go do Êcie la nia po sadz ki po miesz cze nia
i wo lie ry, chro ni si´ pta ki przed in wa zjà pa so -
˝y tów we wn´trz nych. Je ̋ e li do ko nu je si´ za -
ku pu ma te ria ∏u Êció∏ ko we go z ze wnàtrz, na -
le ̋ y pa mi´ taç o je go od ka ̋ e niu przed wpro -
wa dze niem pta ków. W pierw szych dniach
˝y cia pta ków trze ba pa mi´ taç o ogrza niu po -

miesz cze nia i Êció∏ ki. Zim na Êció∏ ka po wo du -
je och∏o dze nie pi sklàt, zmniej sze nie ich od -
por no Êci, a na wet pad ni´ cia.

W kil ka ty go dni po pierw szym Êcie le niu
tem pe ra tu ra Êció∏ ki zwi´k sza si´ z po wo du
roz pa du cz´ Êci or ga nicz nych. W okre sie zi -
my jest to zja wi sko ko rzyst ne, na to miast la -
tem mo ̋ e si´ przy czy niç do prze grza nia pta -
ków. O szyb ko Êci roz pa du sub stan cji or ga -
nicz nych i o tem pe ra tu rze Êció∏ ki de cy du je
sk∏ad ma te ria ∏o wy (s∏o ma, po miot, reszt ki
pa szy), od czyn pH, sto pieƒ ska ̋ e nia mi kro -
bio lo gicz ne go, tem pe ra tu ra po miesz cze nia
i sto pieƒ wil got no Êci Êció∏ ki. Wil got na Êció∏ ka
sta no wi do bre pod ∏o ̋ e do roz wo ju kok cy -
dio zy, sta no wià cej szcze gól ne za gro ̋ e nie dla
pta ków grze bià cych. 

U pta ków utrzy my wa nych na wil got nej
Êció∏ ce stwier dza si´ cz´ sto cho ro by ∏ap (od -
gnio ty), sta ny za pal ne sta wów, od le ̋ y ny
pier sio we, a u m∏o dych osob ni ków de for ma -
cj´ ko Êci. Do wy stà pie nia tych cho rób uspo -
sa bia jà, po za ge no ty pem, po gor sze nie mi -
kro kli ma tu, nie w∏a Êci we oÊwie tle nie i b∏´ dy
˝y wie nio we. Nad mier na wil got noÊç Êció∏ ki
sprzy ja te˝ wy st´ po wa niu in nych cho rób,
mi´ dzy in ny mi my ko pla zmo zy, pa so ̋ y tów
oraz cho rób zwià za nych z emi sjà ze Êció∏ ki
amo nia ku i siar ko wo do ru. W wil got nej Êció∏ -
ce wy st´ pu jà cz´ sto lar wy ple Ênia kow ca
lÊnià ce go i mu chy do mo wej, któ re na le ̋ y
zwal czaç za po mo cà pre pa ra tu Bay ci dal
WP 25, a osob ni ki do ro s∏e za po mo cà pre pa -
ra tu Sol fac WP 10. Pre pa ra ty te naj le piej sto -
so waç po usu ni´ ciu pta ków i przed wpro wa -
dze niem no wej gru py do po miesz cze nia.
Oko ∏o 20 g ka˝ de go z wy mie nio nych pre pa -
ra tów roz pro wa dza si´ w 10 l wo dy, uzy sku -
jàc ciecz ro bo czà (za wie si n´), wy star cza jà cà
do opry ska nia 100 m2 po wierzch ni.

Po miesz cze nie po win no mieç okna i wy lo -
ty do wo lie ry od stro ny po ∏u dnio wej.

Wo lie ry po win no si´ urzà dzaç na gle bie
prze pusz czal nej i za da szaç, wów czas Êcie le -
nie s∏o mà, po dob nie jak po miesz cze nia, ma
pe∏ ne uza sad nie nie. Przed za Êcie le niem trze -
ba wo lie r´, dla de zyn fek cji, po sy paç wap nem
ga szo nym. Za miast Êció∏ kà s∏o mia stà mo˝ na
po sy paç jà 10 cm war stwà pia sku lub ˝wi ru.
Wy bieg tra wia sty sta no wi za gro ̋ e nie dla pta -
ków ze wzgl´ du na brak mo˝ li wo Êci od ka ̋ a -
nia, a tak ̋ e z uwa gi na obec noÊç du ̋ ej licz by
ro ba ków, sta wo no gów, mi´ cza ków itp., któ -
re za wie ra jà w cie le ró˝ ne szko dli we dla pta -
ków sub stan cje, m.in. pe sty cy dy i so le me ta li
ci´˝ kich. Do brym pod ∏o ̋ em dla ba ̋ an tów

Âció∏ka ze s∏omy ˝ytniej po kombajnie. Fot. A. Mazanowski

Âció∏ka ze s∏omy ˝ytniej po kombajnie (gorszej jakoÊci). Fot. A. Mazanowski
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i nie któ rych in nych pta ków jest ko ra so sno -
wa. Ko ra za pew nia ni skie pH pod ∏o ̋ a, dzi´ ki
cze mu chro ni przed bak te ria mi i pa so ̋ y ta mi,
któ re nie mo gà prze by waç zbyt d∏u go
w kwa Ênym Êro do wi sku. Ko ra prze zna czo na
na Êció∏ k´ po win na byç su cha. Jej war stwa
mu si wy no siç co naj mniej 15 cm.

Na za wil go ce nie Êció∏ ki w po miesz cze niu
wp∏y wa nie spraw ny lub nie pra wi d∏o wy
(ptac two wod ne) sys tem po je nia, zbyt cien -
ka war stwa lub z∏a ja koÊç ma te ria ∏u Êcio ∏o -
we go, z∏a izo la cja bu dyn ku (efekt ro sy), nie -
do sta tecz na wen ty la cja, a tak ̋ e z∏y stan
zdro wia pta ków (bie gun ki) lub zbyt du ̋ a ich
ob sa da na jed no st ce po wierzch ni po miesz -
cze nia. Bie gun k´ mo ̋ e spo wo do waç nie pra -
wi d∏o wy sk∏ad wo dy (zbyt du ̋ o sk∏ad ni ków
mi ne ral nych roz pusz czo nych w wo dzie,
nad miar azo ta nów i azo ty nów, mi kro or ga ni -
zmy cho ro bo twór cze) lub pa szy. 

W ce lu zre du ko wa nia licz by mi kro or ga -
ni zmów w Êció∏ ce i ob ni ̋ e nia jej tem pe ra tu -
ry, na le ̋ y zmniej szyç wil got noÊç oraz ob ni -
˝yç pH Êció∏ ki z za sa do we go na kwa Êny.
Ogra ni cza si´ w ten spo sób emi sj´ szko dli -
wych ga zów, po pra wia ja koÊç Êció∏ ki i tym
sa mym wa run ki by to wa nia pta ków. Do naj -
cz´ Êciej sto so wa nych ma te ria ∏ów po pra -
wia jà cych wa run ki Êro do wi sko we w po -
miesz cze niu z pta ka mi na le ̋ y py li sty lub
gra nu lo wa ny su per fos fat, któ ry sy pie si´ na
Êció∏ k´ w ilo Êci od 0,3 do 0,7 kg/m2, w za -
le˝ no Êci od po trzeb, a na st´p nie przy kry wa
war stwà Êwie ̋ e go ma te ria ∏u Êcio ∏o we go.
Za bieg ten naj le piej prze pro wa dziç wie czo -
rem, bez po Êred nio przed zga sze niem Êwia -
t∏a, a˝e by unie mo˝ li wiç pta kom zja da nie su -
per fos fa tu. W prak ty ce sto su je si´ su per fos -
fat py li sty, któ ry szyb ko przy sy pu je si´ Êwie -
˝à war stwà ma te ria ∏u Êcio ∏o we go. Su per -
fos fat spe∏ nia po dwój nà ro l´ – za kwa sza
i osu sza Êció∏ k´, dzi´ ki cze mu ogra ni cza
licz b´ mi kro or ga ni zmów cho ro bo twór -
czych.

Do brym spo so bem ogra ni cze nia licz by
mi kro or ga ni zmów i po pra wie nia jej w∏a Êci -
wo Êci jest od ka ̋ a nie Êció∏ ki ra zem z pta ka -
mi. W tym ce lu u˝y wa si´ 2 do 5% roz two -
ru for ma li ny, 0,5 do 1% roz two ru Vir ko nu,
0,5 do 3% roz two ru Neo pre di sa nu lub
1 do 4% roz two ru No bac te lu, któ re za -
kwa sza jà Êció∏ k´ i dzia ∏a jà bak te rio bój czo.
Od ka ̋ a nie prze pro wa dza si´ przez za mg∏a -
wia nie, uni ka jàc bez po Êred nie go dzia ∏a nia
pre pa ra tem na pta ki. Naj le piej kie ro waç dy -
sz´ za mg∏a wia cza, wy twa rza jà ce go mg∏´

Gruba warstwa Êció∏ki ze s∏omy ˝ytniej. Fot. A. Mazanowski

Âció∏ka silnie zanieczyszczona pomiotem. Fot. A. Mazanowski

Âció∏ka z ci´tej s∏omy ˝ytniej. Fot. A. Mazanowski
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z pre pa ra tem od ka ̋ a jà cym, w stro n´ su fi tu
po miesz cze nia.

Du ̋ à gru p´, cie szà cà si´ co raz wi´k szym
po wo dze niem, sta no wià pre pa ra ty dez odo -
ry zu jà ce, zmniej sza jà ce wy twa rza nie amo -
nia ku i siar ko wo do ru oraz re du ku jà ce
ucià˝ li we odo ry w po miesz cze niach i na
wy bie gach z dro biem. Do bio neu tra li za to -
rów przy krych za pa chów or ga nicz nych na -
le ̋ y pre pa rat Vi to par, sto so wa ny do spry -
ski wa nia Êció∏ ki w roz cieƒ cze niu od 1:100
do 1:200. Do cz´ sto u˝y wa nych sub stan cji
dez odo ry zu jà cych na le ̋ à pre pa ra ty opar te
na eks trak tach z Yuc ca schi di ge ra. Pre pa ra ty
o ró˝ nych na zwach han dlo wych (De Odo -
ra se, Mi cro -Aid, Eko no mix i in.) ogra ni cza jà
ak tyw noÊç ure azy lub bez po Êred nio wià ̋ à
amo niak i siar ko wo dór, zmniej sza jàc tym
sa mym iloÊç szko dli wych ga zów w po wie -
trzu. Pre pa ra ty te mo˝ na do da waç do mie -
sza nek (120 g/t pa szy), do wo dy pit nej (50
ml/1000 l wo dy) lub sto so waç do spry ski -
wa nia po wierzch ni Êció∏ ki (5 ml/1 l wo dy).

Pre pa rat Bio strong® 510 za wie ra mie sza -
ni n´ wy so ce efek tyw nych olej ków i wy cià -
gów ro Êlin nych. Olej ki ete rycz ne (otocz ko -
wa ne) od dzia ∏u jà sty mu lu jà co na wà tro b´
i trzust k´ oraz se kre cj´ en zy mów en do gen -
nych, co pro wa dzi do lep szej straw no Êci pa -
szy. Sub stan cje gorz kie, za war te w pre pa ra -
cie, po bu dza jà se kre cj´ kwa su ˝o ∏àd ko we go,
co po wo du je sku tecz niej sze tra wie nie bia∏ ka.
Z ko lei sa po ni ny tri ter pe no we z Qu il laya,
drze wa ro snà ce go w Ame ry ce P∏d., po lep -
sza jà prze pusz czal noÊç Êcian je li ta cien kie go,
wp∏y wa jàc na lep szà przy swa jal noÊç i re ten -

cj´ sk∏ad ni ków po kar mo wych. Sa po ni ny te
ob ni ̋ a jà rów nie˝ ak tyw noÊç ure azy, co
zmniej sza two rze nie si´ i emi sj´ amo nia ku.
èró d∏em sub stan cji po bu dza jà cych w pre pa -
ra cie Bio strong® 510 sà: pa pry ka, czo snek
i ce bu la. Sub stan cje gorz kie z tych ro Êlin sty -
mu lu jà krà ̋ e nie krwi, wzma ga jàc pro ce sy
me ta bo licz ne, oraz usu wa jà szko dli we pro -
duk ty prze mia ny ma te rii. Pre pa rat wpro wa -
dza si´ do mie szan ki dla pta ków w ilo Êci
150 g/t pa szy. Po dob ne dzia ∏a nie ma pre pa rat
Su per lig, opar ty na eks trak tach zio ∏o wych,
po pra wia jà cy funk cjo no wa nie wà tro by, po -
wo du jà cy lep sze wy ko rzy sta nie pa szy
i zwi´k sza jà cy pro duk cj´. Do mie szan ki do -
da je si´ 500 g pre pa ra tu/t pa szy lub do wo dy
na 100 pta ków od 5 ml (m∏o de) do 20 ml
(do ro s∏e) dzien nie.

Pre pa ra tem prze zna czo nym do hi gie ni za -
cji po miesz czeƒ jest te˝ Mi stral – opar ty na
na tu ral nych, sil nie osu sza jà cych kom po nen -
tach, olej kach ro Êlin nych oraz mie sza ni nie
wo do ro stów i alg mor skich. Mi stral za pew -
nia czy ste, Êwie ̋ e i wol ne od amo nia ku (re -
du ku je do 92%) po wie trze oraz za po bie ga
nie któ rym cho ro bom, np. pte ro fa gii. Sto su je
si´ 1 do 2 ra zy w ty go dniu, w ilo Êci 50 do
100 g/m2 dla dro biu grze bià ce go, a dla dro biu
wod ne go 50 g/m2, co dru gi dzieƒ. Do gru py
nu tra ceu ty ków na le ̋ y Bio fla vEx®, któ ry sta -
no wi eks trakt z cy tru sów (bio fla wo no idów)
z kwa sa mi or ga nicz ny mi na no Êni ku mi ne ral -
nym. Pre pa rat sto su je si´ do mie szan ki pa -
szo wej w ilo Êci 0,5 do 1,0 kg/t pa szy. W prze -
wo dzie po kar mo wym wy ka zu je sil ne dzia ∏a -
nie bak te rio - i grzy bo bój cze.

Na olej kach ete rycz nych z kwia tów i li Êci
le biod ki (Ori ga num spp.), za wie ra jà cych
zwiàz ki fe no lo we kar wa krol i ty mol, opar ty
jest pre pa rat Eco stim. Pre pa rat ha mu je
wzrost mi kro or ga ni zmów cho ro bo twór -
czych i po ma ga w utrzy ma niu w∏a Êci wej
rów no wa gi mi kro bio lo gicz nej w prze wo dzie
po kar mo wym. Sub stan cje czyn ne pre pa ra tu
wp∏y wa jà na re ge ne ra cj´ ko sm ków je li to -
wych, dzi´ ki cze mu pro ce sy tra wie nia i przy -
swa ja nia sk∏ad ni ków po kar mo wych od by wa -
jà si´ w spo sób pra wi d∏o wy. Pre pa rat po da je
si´ w ilo Êci 150 ml/1000 l wo dy.

Do pre pa ra tów bak te rio -, grzy bo - i wi ru -
so bój czych na le ̋ y tak ̋ e Lo no mix Dez osan
Wi gor, za wie ra jà cy sub stan cje nie orga nicz ne
z mie dzià i ˝e la zem, na tu ral ne fos fo ra ny,
wapƒ oraz zwiàz ki chlo ru. Pre pa rat sto su je
si´ przed po ∏o ̋ e niem Êció∏ ki, w ilo Êci
100 g/m2, a na st´p nie w ilo Êciach od 40 do
100 g/m2, sy pa nych na po wierzch ni´ Êció∏ ki
raz w ty go dniu. Pre pa rat nisz czy mi kro or ga -
ni zmy i grzy by, wià ̋ e zwiàz ki po wsta jà ce
w cza sie roz k∏a du ma te rii or ga nicz nej, po -
ch∏a nia wil goç ze Êció∏ ki, dzia ∏a tak ̋ e jak Êro -
dek de zyn fek cyj ny, prze ciw dzia ∏a jàc roz wo -
jo wi mi kro or ga ni zmów cho ro bo twór czych.
Po dob ne dzia ∏a nie wy ka zu je Sta lo san, eko lo -
gicz ny Êro dek de zyn fek cyj ny, nisz czà cy
w po miesz cze niu tak ̋ e lar wy much i oocy sty
kok cy diów.

Bio pre pa ra tem eko lo gicz nym, prze zna -
czo nym do po pra wy wa run ków Êro do wi -
sko wych i sa ni tar nych w po miesz cze niach ze
Êció∏ kà, jest Bio san -GS. W sk∏ad pre pa ra tu
wcho dzi od ̋ yw ka star to wa oraz od po wied -

Wybieg trawiasty. Fot. St. Roszkowski



nio ze sta wio na kom po zy cja nie pa to gen nych
mi kro or ga ni zmów, któ re dzi´ ki bar dzo sze -
ro kie mu spek trum dzia ∏a nia po wo du jà roz -
pad amo nia ku, azo ty nów, siar ko wo do ru, in -
do lu, ska to lu i mer kap ta nów oraz ukie run ko -
wu jà pro ce sy fer men ta cyj ne w Êció∏ ce.
Zmniej sza jàc udzia∏ fer men ta cji gnil nych i al -
ko ho lo wych, ob ni ̋ a jà pH i wil got noÊç Êció∏ -
ki, dzi´ ki cze mu ha mu jà roz wój drob no -
ustro jów cho ro bo twór czych, a tak ̋ e nisz czà
ja ja i for my prze trwal ni ko we owa dów i en -
do pa so ̋ y tów pta ków. Bio pre pa rat po win no
si´ sto so waç sys te ma tycz nie (w obec no Êci
pta ków), w ilo Êci od 2 do 5 g/m2 po wierzch -
ni Êció∏ ki, co 14 dni. Efek tem sto so wa nia Bio -
sa nu -GS jest ogra ni cze nie przy krych za pa -
chów (odo rów) w po miesz cze niu i je go oto -
cze niu, zmniej sze nie emi sji amo nia ku i siar -
ko wo do ru do Êro do wi ska przy rod ni cze go,
re duk cja cho ro bo twór czych mi kro or ga ni -
zmów i grzy bów, zmniej sze nie za cho ro waƒ
na cho ro by uk∏a du od de cho we go i prze wo -
du po kar mo we go oraz ob ni ̋ e nie wil got no -
Êci Êció∏ ki.

Fir ma EM -WORLD Pol ska, w ra mach re -
ali za cji pro gra mu Eko sys tEM – Dzie dzic two

Na tu ry, na te mat: „Zdro wa Zie mia i jej
miesz kaƒ cy”, ofe ru je pre pa rat EM (efek tyw -
ne mi kro or ga ni zmy), w sk∏ad któ re go wcho -
dzà bak te rie fo to syn te tycz ne tle no we i bez -
tle no we, bak te rie kwa su mle ko we go, dro˝ -
d˝e, grzy by fer men tu jà ce i pro mie niow ce.
Tech no lo gia EM mo ̋ e byç wy ko rzy sty wa na
w rol nic twie, w ochro nie Êro do wi ska, w go -
spo dar ce ko mu nal nej, w go spo dar stwach
do mo wych i wie lu in nych dzie dzi nach. Pre -
pa rat mo ̋ e byç po da wa ny pta kom w wo dzie
pit nej (2 ml EMa/szt., raz na ty dzieƒ), u˝y wa -
ny do za mg∏a wia nia po miesz cze nia
(0,5 l EMa/500 m3), a tak ̋ e do hi gie ni za cji po -
miesz cze nia i Êció∏ ki (oprysk co 2 ty go dnie 
– 1 l EMa/10 l wo dy).

We d∏ug da nych fir mo wych pre pa rat sto -
so wa ny na Êció∏ k´ uczest ni czy w prze twa -
rza niu po mio tu, co zmniej sza emi sj´ amo nia -
ku i siar ko wo do ru oraz ogra ni cza emi sj´ in -
nych ga zów (mer kap ta nu me ty lo we go i trój -
e ty lo ami ny). Pre pa rat re du ku je licz b´ pa so -
˝y tów, eli mi nu je bak te rie Esche ri chia co li
oraz po pra wia zdro wot noÊç i kon dy cj´ pta -
ków. Po wo du je tak ̋ e ko rzyst ne zmniej sze -
nie za wil go ce nia i pro ce sów gnil nych w Êció∏ -

ce, na rzecz fer men ta cji ni sko tem pe ra tu ro -
wej po mio tu i Êció∏ ki. Przy spie sza pro duk cj´
kwa su mle ko we go i ma sil ne dzia ∏a nie prze -
ciw u tle nia jà ce, co po ma ga w zwal cza niu sze -
re gu mi kro or ga ni zmów cho ro bo twór czych
(m.in. sal mo nel lo zy). Po pra wia mi kro kli mat
w miej scu by to wa nia pta ków, dzi´ ki cze mu
po lep sza ich kon dy cj´ i funk cje fi zjo lo gicz ne
oraz wp∏y wa ko rzyst nie na Êro do wi sko przy -
rod ni cze w bez po Êred nim sà siedz twie pta -
ków (neu tra li zu je odo ry).

Do ab sor ben tów nie szko dli wych eko lo -
gicz nie, a ogra ni cza jà cych emi sj´ szko dli -
wych ga zów ze Êció∏ ki, za li cza si´ te˝ zie mi -
ste od mia ny w´ gla bru nat ne go (hu mo de try -
ni ty) i gli no krze mia ny (ben to nit), któ re do -
brze wch∏a nia jà wo d´, wià ̋ à amo niak
i pod no szà war toÊç na wo zo wà Êció∏ ki.
Pew ne ilo Êci tych mi ne ra ∏ów sà zja da ne
przez pta ki, dzia ∏a jàc ko rzyst nie na ich
zdro wie i przy ro sty.

Naj wa˝ niej sze jest jed nak, by w po miesz -
cze niach pta ki nie by ∏y nad mier nie st∏o czo ne,
co w oczy wi sty spo sób wp∏y wa na ja koÊç ich
˝y cia i hi gie n´ w kur ni ku.

ABC hodowcy


